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Styresak 100-2017 Internrevisjonsrapport 01/2017:   

    Risikostyring i Helse Nord 
 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon med formål å bekrefte at 
risikostyringen i foretaksgruppen foregår i samsvar med krav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet og gjennomføres på en slik måte at risikoen for manglende 
måloppnåelse er innenfor akseptert nivå.   
 
Revisjonen har omfattet alle helseforetakene inklusive Helse Nord RHF og Helse Nord 
IKT HF, og gjelder risikostyringen i 2015 og 2016. Det er skrevet én rapport, adressert 
til Helse Nord RHF. Rapporten, med internrevisjonens observasjoner, vurderinger, 
konklusjon og anbefalinger, legges i denne saken fram for styret i Helse Nord RHF.  
 
Internrevisjonen har også utarbeidet et foretaksspesifikt notat til hvert helseforetak, til 
anvendelse i helseforetakets eget oppfølgings- og forbedringsarbeid. Disse notatene er 
ikke vedlagt saken. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Internrevisjonens konklusjon 
Gjennom vedtak av regionale retningslinjer og definering av styringsmål til årlig 
oppfølging har Helse Nord RHF etablert et godt fundament for risikostyring i samsvar 
med kravene fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er imidlertid svakheter og stor 
variasjon i hvordan retningslinjene etterleves i foretaksgruppen, og risikostyringen kan 
dermed ikke sies å foregå på en slik måte at risikoen for manglende måloppnåelse er 
innenfor akseptert nivå. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å iverksette tiltak for å sikre at alle 
helseforetakene legger Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord (RL1602) til grunn for 
risikostyringsarbeidet, og å iverksette tiltak for å harmonisere og forbedre kvaliteten på 
helseforetakenes etterlevelse av retningslinjenes sentrale krav. Helse Nord RHF 
anbefales videre å iverksette rutiner som innebærer grundigere oppfølging av, og 
kontroll med, helseforetakenes risikostyringsarbeid, definere egne mål for den årlige 
risikostyringen i de helseforetakene som ikke er sykehusforetak og, i samråd med de 
underliggende helseforetakene, å vurdere behovet for å gjøre endringer i gjeldende 
Retningslinjer for risikostyring (RL1602). 
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Behandling i revisjonsutvalget 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, sist i 
møte 9. juni 2017 (sak 11/17), hvor det ble gjort rede for både denne revisjonen og en 
revisjon av henvisninger og ventetid i Helse Nord. Utvalget konkluderte som følger: 
 
Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering. De endelige rapportene behøver ikke 
legges frem for behandling i revisjonsutvalget med mindre høringsrundene resulterer i 
vesentlige endringer i forhold til dagens redegjørelse. 
 
Høringsrunden førte ikke til endringer av betydning i forhold til redegjørelsen gitt i 
revisjonsutvalget.  
 
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 01/2017 – Risikostyring i Helse 

Nord til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2018, om hvordan rapportens 
anbefalinger er fulgt opp. 
 

 
Bodø, den 15. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 27. september 2017 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-27-september-2017



