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Styresak 20-2017/3 Oppfølging av IR-rapport 09/2015: Oppfølging 

av vedtatte fagplaner i Helse Nord, oppfølging 

av styresak 21-2016 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 21-2016 Internrevisjonsrapport 09/2015: 
Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord (styremøte 24. februar 2016). Styret 
vedtok følgende i punkt 2: Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2016, 
om hvordan rapportens anbefalinger følges opp. 
 
I denne styresaken legges frem en orientering om hvordan anbefalingene i 
internrevisjonsrapport nr. 09/2015 er fulgt opp i foretaksgruppen. 
 
Internrevisjonen har fått anledning til å uttale seg i saken, og deres merknader og 
innspill er tatt til følge. 
 
Beslutningsgrunnlag 
I internrevisjonsrapporten er det gitt syv anbefalinger til Helse Nord RHF og tre til 
helseforetakene. Anbefalingene til Helse Nord RHF er fulgt opp av fagavdelingen og 
økonomiavdelingen, med følgende tilsvar på de syv anbefalingene i kronologisk 
rekkefølge: 
 
1. Utarbeider en felles mal for fagplaner, eventuelt med tilhørende veiledning. Malen bør 

legge til rette for at det framkommer tydelig hva som er fagplanens formål og hvilken 
effekt man ønsker å oppnå gjennom foreslåtte tiltak.  
 
Over tid har strukturen i fagplanene endret seg. Tilgjengelige data fra SKDE om 
aktivitet, variasjon og kvalitet, samt bedre verktøy for å fremskrive effekten av ulike 
endringer, kan bidra til å gjøre fagplanene mer treffsikre. I kommende fagplaner vil 
formål og effekt bli tydelig definert i mandatet. En felles mal for fagplaner vil 
tilstrebes med gjenkjennbar disposisjon, selv om fagenes egenart kan medføre 
variasjoner. 

 
2. Vurderer, i framtidige saksframlegg for styret i Helse Nord RHF om fagplaner, å:  

i. Inkludere informasjon om hvilke særskilte tildelinger til implementering av 
fagplanen det legges opp til i planperioden.  

ii. Invitere til styrevedtak som forutsetter at det utarbeides foretaksspesifikke 
implementeringsplaner som konkretiserer oppfølgingen av regional fagplan.  
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Denne anbefalingen vil bli tatt til følge for kommende fagplaner ved at informasjon 
om tildelinger, i den grad disse er mulig å forskuttere, tas med i styresaken. I noen 
tilfeller vil ikke slik informasjon foreligge, når planen vedtas, og da vil dette bli 
tydeliggjort i saksfremlegget til plansaken. Helseforetakene vil også bli bedt om å 
utarbeide særskilte implementeringsplaner for å sikre at fagplanene blir fulgt opp i 
de tilfellene vi styrker fagfeltet ut over tildelt ramme. 

 
3. Inkluderer konkrete krav i helseforetakenes oppdragsdokumenter om implementering 

av fagplaner. 
 
De siste årene er oppdragsdokumentet redusert i omfang, og inneholder nå færre 
detaljerte oppdrag til helseforetakene sammenlignet med tidligere. Et oppdrag om å 
implementere fagplaner kan bli gitt som et generelt oppdrag på overordnet nivå, for 
eksempel i Plan for Helse Nord.  
 
I de tilfeller hvor vi styrker fagfelt utover tildelt ramme, vil en slik bestilling bli gitt 
gjennom styrevedtak, der hvor dette er naturlig, og oversendes i eget dokument som 
beskriver formålet og krav til tilbakemelding til RHF. 

 
4. Avklarer i budsjettdokumenter hvordan midler tildelt til gjennomføring av fagplaner 

kan benyttes, fortrinnsvis ved å relatere tildelingen til et konkret krav i 
oppdragsdokumentet.  
 
I oppstartsfasen vil innføringen av tiltakene i planene kunne skje i ulikt tempo i de 
enkelte helseforetak. Helse Nord RHF fordeler derfor midler til finansiering av tiltak 
i planene i tillegg til den ordinære inntektsfordelingen. Når planene er 
implementert, fordeles midlene i den ordinære inntektsmodellen.  
 
Midler utover den generelle rammen skal tildeles gjennom eget dokument som 
konkretiserer tiltakene og som gir føringer om rapportering til RHF om oppnådd 
resultat som kan etterprøves. 

 
5. Aktivt følger opp helseforetakenes gjennomføring av egne implementeringsplaner.  
 

Gjennomføring av fagplanene vil bli fulgt tettere opp gjennom den tertialvise 
rapporteringen. I den grad det er behov for særskilt oppfølging, vil gjennomføring av 
fagplanene bli tatt opp på de månedlige oppfølgingsmøtene med helseforetakene. 
Rapporteringsfrekvens vil avhenge av planperiodens lengde. 

 
6. Vurderer/klargjør fagrådenes rolle i oppfølging av fagplaner og forsikrer seg om at 

alle fagrådene har en arbeidsform som samsvarer med ønsket praksis.  
 

Hovedoppgaven er å være rådgivende organ for fagdirektøren i Helse Nord. I 2012 
ble det laget et felles likelydende mandat for fagrådene i Helse Nord. RHF. Mandatet 
kan konkretiseres for det enkelte fagrådet, samt suppleres med spesifikke oppdrag 
som f.eks. oppfølging av vedtatte fagplaner. 
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7. Forsikrer seg om at rolle og styringslinjer for rådgiver/regional diabetessykepleier er 
avklart og hensiktsmessig, både i forhold til Fagavdelingen i Helse Nord RHF, fagrådet, 
Nordlandssykehuset og øvrige helseforetak i regionen.  
De regionale koordinatorstillingene ble opprettet i forbindelse med 
kronikersatsningen, men tilsatt i de enkelte helseforetakene. Dermed har det ikke 
vært samsvar mellom funksjon og styringslinjer. Helse Nord RHF vil vurdere 
organisatorisk og styringsmessig tilknytning for disse funksjonene. 

 
Oppfølgingspunkter for helseforetakene: 
8. Utarbeider implementeringsplaner for hver enkelt fagplan 
9. Integrerer mål/tiltak for fagplaner i sine styringssystemer 
10. Har en aktiv oppfølging i lederlinjen for å sikre at eventuelle mangler i 

gjennomføringen blir avdekket og korrigert i tid 
 

I tråd med behandling i direktørmøtet følges dette opp i hvert helseforetak, uten 
rapportering til Helse Nord RHF. 

 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil bli informert om 
oppfølgingen av IR-rapport 09/2015: Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord i 
samarbeidsmøte, den 13. februar 2017, jf. sak 20-2017. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Helse Nord er den regionen i landet som i størst grad har benyttet fagplaner som 
virkemiddel for utvikling av helsetilbudet i regionen. Det finnes mer enn 20 planer 
innenfor det somatiske området. Disse fagplanene har blitt til over tid, og er ulik i form 
og innhold. Fagplaner er viktige hjelpemidler for strategisk planlegging av de ulike 
fagfeltene. 
 
Internrevisjonen har pekt på muligheter til forbedringer i form og oppfølging av 
fagplanene. De tiltakene som er beskrevet i saken, gir mulighet for bedre oversikt og 
sporbarhet i oppfølgingen av de enkelte fagplanene. Anbefalingene fra internrevisjonen 
er således tatt til følge og vil bli tatt med i arbeidet med nye og reviderte fagplaner 
framover. 
 
 
 

 
Styremøte Helse Nord RHF  
22FEB2017 - innkalling og saksdokumenter

side 55




