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Styresak 20-2015 Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger 

av planlagte operasjoner i Helse Nord 
 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har avgitt rapport for et revisjonsoppdrag hvor 
formålet har vært å bekrefte at etablert praksis knyttet til registrering av strykninger og 
utsettelser fra planlagt operasjonsprogram samsvarer med nasjonale føringer, og at 
datagrunnlaget kvalitetssikres slik at det er rimelig sikkerhet for at rapportering om 
andel strykninger er pålitelig. Revisjonen er gjennomført ved alle fire sykehusforetak i 
regionen. 
 
Det er skrevet én felles rapport for oppdraget. Rapporten, med internrevisjonens 
observasjoner, vurderinger, konklusjon og anbefalinger, legges i denne saken fram for 
styret i Helse Nord RHF. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Internrevisjonens konklusjon 
Internrevisjonen konkluderer med at foretakenes praksis på flere områder bryter med 
føringer gitt i den nasjonale indikatoren ”Strykninger av planlagte operasjoner”. 
Datagrunnlaget har store ulikheter, og resultatene som offentliggjøres er derfor ikke 
sammenlignbare mellom foretakene.  
 
Stor ulikhet i starttidspunktet for telling av strykninger, som varierer fra kl 14.00 til kl 
24.00, er etter internrevisjonens vurdering det enkeltforholdet som i størst grad fører 
til manglende sammenlignbarhet. Også andre svakheter som er påpekt i rapporten 
innebærer betydelig svekkelse av rapporteringens pålitelighet og sammenlignbarhet. 
 
Ulikhetene har oppstått som følge av flere forhold. Den nasjonale indikatorbeskrivelsen 
mangler på enkelte områder presise føringer, noe som har gitt rom for ulik tolkning og 
praksis. Helse Nord RHF har ikke gitt regionale føringer for å motvirke dette. Revisjonen 
har også vist at foretakenes kvalitetssikring av indikatorens grunnlagsdata er 
mangelfull. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen har anbefalt Helse Nord RHF, i samarbeid med helseforetakene, å: 
1. Sørge for at det etableres felles forståelse og retningslinjer for registreringer 

vedrørende planlagte operasjoner i Helse Nord. 
2. Sørge for at eventuelle behov for tilpasninger/utvikling i DIPS blir kartlagt, vurdert, 

bestilt og iverksatt. 
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3. Vurdere om det er behov for presiseringer/endringer i den nasjonale 
indikatorbeskrivelsen, og eventuelt melde dette til Helsedirektoratet. 

 
Internrevisjonen har anbefalt det enkelte helseforetak å: 
1. Korrigere sin registrerings- og rapporteringspraksis der revisjonen har avdekket 

manglende samsvar med indikatorbeskrivelsens spesifikasjoner. 
2. Bidra aktivt i et regionalt forbedringsarbeid på initiativ fra RHF-et, og implementere 

de endringer som arbeidet resulterer i. 
 
Behandling i revisjonsutvalget 
Denne internrevisjonen er forankret i styrevedtatt revisjonsplan for 2014/2015. 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, og 
rapporten ble gjennomgått i møte 26. januar 2015 (sak 02/15). Utvalget konkluderte 
som følger: 
Revisjonsutvalget mener det er viktig at internrevisjonens anbefalinger følges opp slik at 
man får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord, senest fra januar 2016. 
Revisjonsutvalget ønsker tilbakemelding fra adm. direktør til styret om status i 
oppfølgingsarbeidet i løpet av høsten 2015. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjon og anbefalinger, og til 
revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte 

operasjoner i Helse Nord til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å iverksette internrevisjonens anbefalinger slik at man 
får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord senest fra januar 2016, og 
å legge fram en orientering om status i oppfølgingsarbeidet i regionen i løpet av 
høsten 2015. 
 

 
Bodø, den 13. februar 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør  
 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte operasjoner  
 i Helse Nord 
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
 Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2015  
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http://www.helse-nord.no/styremoeter/styremoete-i-helse-nord-rhf-26-februar-2015-article114468-1079.html



