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Styresak 141-2015 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 
 
 
Innledning 
Helse Nord RHF er omfattet av plikten til å etablere et system for internkontroll, jf. lov 
om statlig tilsyn med spesialisthelsetjenesten, § 3 første ledd.  Også andre relevante 
lover/forskrifter bl. a. arbeidsmiljøloven etablerer samme plikt.  
  
Internkontroll kan defineres som følger: Internkontroll er en prosess igangsatt og 
gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og øvrige ansatte og utformet for å gi rimelig 
sikkerhet med hensyn til oppnåelse av drifts-, rapporterings- og etterlevelsesrelaterte 
målsettinger1. 
 
Overordnet mål for internkontroll er å etablere en struktur som sikrer at faktorer som 
medfører risiko for at virksomheten ikke når sine overordnede mål avdekkes, at det 
iverksettes risikoreduserende tiltak, og at det etableres en systematikk både for 
avviksrapportering og styrets oppfølging.  
 
Ledelsens gjennomgang i Helse Nord RHF 
Ledelsens gjennomgang har til hensikt å sikre at internkontroll- og kvalitetssystemet 
fungerer etter intensjonen, samt sikre at virksomheten når de fastsatte mål og drives 
innenfor de vedtatte rammer. Fokuset skal blant annet rettes mot forskrifter og lovverk, 
kvalitetskriterier og krav til kontinuerlig forbedringsarbeid.  
 
Helse Nord RHFs formelle gjennomgang ble gjennomført 24. november 2015 og 8. 
desember 2015.  Forut for dette har det vært tre arbeidsmøter med gjennomgang av 
alle 118 punkter i risikomatrisen.  Måloppnåelsen for inneværende år er vurdert, 
sammen med behov for korrigerende/nye tiltak.  
 
Helseforetakene har styrebehandlet sine lokale gjennomganger2 av internkontroll og 
risikostyring. Styret i Helse Nord RHF ble informert om dette i styresak 108-2015 
Tertialrapport nr. 2-2015 (styremøte 28. oktober 2015).  
 
 
 
 
 
 

1 Definisjon som benyttes i COSO-rammeverket (Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway 
Comission). 
2 Ledelsens gjennomgang og risikovurdering av de overordnede målene definert av adm. direktør. 
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Nærmere om vurdering av måloppnåelse for 2015 
Tabell 1 viser et sammendrag av de viktigste punktene i vurdering av måloppnåelsen 
for 2015. 

 
Tabell 1- Sammendrag måloppnåelse 2015  
 
Adm. direktør vil gi en nærmere presentasjon av vurdering av måloppnåelsen i 
styremøtet 16. desember 2015. 
 
Compliance 
Det er gjort en overordnet samsvarsvurdering av overholdelse av lover og forskrifter. 
Vurderingen bygger på en gjennomgang av: 
- Riksrevisjonens rapporter 
- Helsetilsynets rapporter, og samarbeidet med Fylkesmenn 
- Samarbeid med andre offentlige tilsyn, herunder Arbeidstilsynet 
- Internrevisjonens rapporter 
- Ekstern revisor sine rapporter 
- Etterlevelse av anskaffelsesregelverket 
- Samsvar med miljømål 
 
Den overordnede vurderingen er at områdene informasjonssikkerhet og systematikken 
i oppfølgingen av Helsetilsynets rapporter, må gis særlig prioritet i 2016. De øvrige 
områdene er i stor grad under kontroll. 
 
Avvikshåndtering 
Foretaksgruppen har gode rutiner om melding av avvik til Helsetilsynet. 
Foretaksgruppen har ikke samme grad av modenhet for systematisk registrering og 
oppfølging av interne avvik og forbedringsforslag. Adm. direktør vil legge vekt på å få 
dette bedre frem i virksomhetsstyringen i 2016. 
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Helse Nord RHF sine mål vs. foretaksgruppens rolle 
I tillegg til foretaksgruppens overordnede mål, gjøres det vurderinger av tidligere 
formulerte eksplisitte mål for det regionale helseforetaket. Adm. direktør vil inkludere 
disse i presentasjonen som legges frem i styremøtet 16. desember 2015. 
 
Overordnede mål for 2016 
Styret er tidligere orientert om adm. direktørs justering av formulering av overordnede 
mål for foretaksgruppen3, jf. styresak 131-2015/5 Risikostyring 2016 i foretaksgruppen - 
overordnete mål (styremøte 25. november 2015). Disse er i tråd med overordnede mål i 
plan for Helse Nord 2016-2019.  
 
Som resultat av risikovurderingen er det identifisert tre målområder som skal ha særlig 
oppmerksomhet, og for disse er det konkretisert delmål:   
 
Målområde 1  
Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen 
 
Delmål  
o Styrke ledelsesmessig oppmerksomhet om virksomhetsplanleggingen, der 

behandlingen skjer. 
o Sette mål for bruk av kapasitet og antall pasienter som skal kunne behandles 

innenfor en gitt tid. 
o Iverksette tiltak for å redusere ventetiden og sikre at det ikke forekommer 

fristbrudd. 
o Innen utgangen av 2016 skal sykehuspåførte infeksjoner som kan forebygges være 0. 
o Sikre god forvaltning av kliniske IKT-systemer. 
o Lage system for å dokumentere opplæring av brukere i datasystemene. 
 
Målområde 2 
Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 
pasientforløp  
 
Delmål:  
o Sikre god kommunikasjon ved alle endringer i tjenestetilbud, som innbefatter 

kommuner og andre samarbeidspartnere. 
 
Målområde 3  
Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 
 
Delmål:  
o Implementere hovedtiltakene i Helse Nords strategi for leder- og ledelsesutvikling. 
o Alle helseforetak skal bruke aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. 
 

3 Se også styresak 31-2009 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord 
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Disse delmål legges frem for diskusjon i direktørmøte i Helse Nord4 9. desember 2015, 
for ytterligere presisering av tre til fem områder som gjøres gjenstand for egen 
risikovurdering i helseforetakene 1. tertial 2016. 
 
Helseforetakene vil i tillegg definere egne målsettinger som skal risikovurderes. Prosess 
med mål og risikostyring for Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT vil håndteres 
særskilt.  
 
Vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med at økonomien er under kontroll, og at fremdriften med de 
store investeringsprosjektene følger plan. Videre er det svært tilfredsstillende å se at 
organisasjonen har klart utfordringen med implementering av pakkeforløpene for kreft.  
 
Adm. direktør må konstatere at målsettingene innenfor fristbrudd og ventetid ikke er 
nådd. Foretaksgruppen har hatt god fremgang med å redusere fristbrudd, og må 
fortsette det systematiske arbeidet, også innenfor pasientsikkerhetsprogrammet, med 
uforminsket kraft. 
 
Adm. direktør vil i samarbeid med helseforetakene diskutere hvordan foretaksgruppen 
som helhet skal følge opp de viktigste risikoområdene fremover. Styret vil bli nærmere 
orientert om disse vurderingene i styremøtet.   
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om intern styring og kontroll, inkl. 

risikostyring til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding i et senere styremøte hvordan 

foretaksgruppen som helhet skal følge opp de viktigste risikoområdene. 
 
 
Bodø, den 4. desember 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

4 Direktørmøte i Helse Nord: Forum for adm. direktører i underliggende helseforetak 
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