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Styresak 96-2016 Internrevisjonsrapport 10/2016: 

Samstemming av legemiddellister i Helse Nord 

- oppsummering 
 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon med formål å undersøke 
status i helseforetakenes arbeid med innføring av pasientsikkerhetsprogrammets 
tiltakspakke for samstemming av legemiddellister, og bekrefte at helseforetakene har 
konkrete planer som gir rimelig sikkerhet for at tiltakene er implementert innen 
utgangen av 2016. 
 
Revisjonen har omfattet de fire sykehusforetakene i Helse Nord, og det er avgitt egen 
rapport til hvert av disse. I denne saken legges oppsummeringsrapport fra revisjonen 
fram for styret i Helse Nord RHF. 
 
Helse Nords kjerneverdier – kvalitet, trygghet og respekt 
Innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, herunder 
Samstemming av legemiddellister, er blant annet valgt ut fra en vurdering av at 
områdene skal ha stort potensial for forbedring og at tiltak som innføres kan 
dokumenteres som effektive. Ved å forsikre seg om at tiltakspakken implementeres i 
helseforetakene, utvises respekt for pasientenes rett til å motta kunnskapsbaserte 
helsetjenester av høy kvalitet, noe som er avgjørende for pasientenes trygghet.  
 
Rapporten som legges fram i denne saken gjelder dermed et sentralt tema for innfrielse 
av Helse Nords kjerneverdier. 
 
Beslutningsgrunnlag 
 
Internrevisjonens konklusjon 
Internrevisjonens vurdering av om det er rimelig sikkerhet for at helseforetakene innen 
utgangen av 2016 oppnår målene vedrørende samstemming av legemiddellister, 
oppsummeres slik i rapporten: 
  

 
 



Mål i Oppdragsdokument (OD) 
2016 

Sikkerhet for måloppnåelse 
Nordlands-
sykehuset 

Helgelands-
sykehuset 

Finnmarks-
sykehuset 

Universitets-
sykehuset 

Nord-Norge 
a) Tiltakspakken er spredt til alle 

relevante enheter Høy Høy Lav Middels 

b) Tiltakspakken inngår i 
sykehusenes ordinære aktivitet Høy Middels Lav Lav 

 
Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen har anbefalt helseforetakene å: 
1. Gjennomgå og oppdatere spredningsplanen for å sikre konsistens i hvordan 

relevante enheter defineres og synliggjøres (alle). 
2. Forsikre seg om at det ved alle relevante enheter er avklart og kommunisert hvem 

som har ansvar for tiltaksgjennomføring, resultatoppnåelse og forbedringsarbeid 
(alle). 

3. Sørge for aktiv ledelsesoppfølging av implementeringsprosessen i gjenstående 
enheter (Universitetssykehuset Nord-Norge HF). 

4. Sørge for at alle tiltakspakkens målinger gjennomføres som anbefalt i nasjonal 
måleveiledning og inkludere måleresultater i rapportering til ledelse og styre 
(Helgelandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-
Norge HF). 

5. Legge nasjonale kriterier, supplert med regionale/interne avklaringer, til grunn for 
framtidige statusrapporteringer (Helgelandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF 
og Universitetssykehuset Nord-Norge HF). 

6. Ta initiativ til en regional avklaring av hvilken status og hvilke måleresultater som 
forventes når tiltakspakken «inngår som del av ordinær aktivitet» 
(Nordlandssykehuset HF). 

 
Behandling i styrets revisjonsutvalg 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen. 
Oppsummeringsrapporten ble gjennomgått i møte 16. juni 2016 (sak 13/16), og 
utvalget konkluderte som følger: 
 
Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering. Utvalget ønsker at adm. direktør påser 
at helseforetakene følger opp anbefalingene fra internrevisjonen, og at gjennomføringen 
av anbefalingene bekreftes som del av statusrapportering for pasientsikkerhets-
programmet i Årlig melding 2016. 
 
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 10/2016: Samstemming av 

legemiddellister i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør påse at helseforetakene følger opp anbefalingene fra 
internrevisjonen, og at gjennomføringen av anbefalingene bekreftes som del av 
statusrapportering for pasientsikkerhetsprogrammet i Årlig melding 2016. 
 
 

Bodø, den 19. august 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport 10/2016: Samstemming av legemiddellister i 

Helse Nord - oppsummering 
  
 Delrapportene til helseforetakene 
  

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Internrevisjonen i Helse Nord RHF 

 

 

https://helse-nord.no/om-oss/styret-i-helse-nord-rhf/internrevisjonen-i-helse-nord-rhf
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