
 

Møtedato: 27. september 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg, 917 68 828   Bodø, 15.9.2017 
 

Styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger 

og ventetid i Helse Nord - oppsummering 
 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon hvor formålet har vært å 
bekrefte at svakheter omtalt i internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og 
ventelister i Helse Nord - oppsummering, er korrigert og bidrar til at helseforetakene har 
et pålitelig grunnlag for rapporteringer om ventetider og fristbrudd. 
 
Revisjonen har vært avgrenset til somatisk virksomhet ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH), og det er avgitt egen rapport til 
hvert av disse. I denne saken legges oppsummeringsrapport fra revisjonen fram for 
styret i Helse Nord RHF. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Internrevisjonens konklusjon 
Internrevisjonen har konstatert at de fleste svakheter omtalt i internrevisjonsrapport 
06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse Nord - oppsummering er korrigert, og at 
kontrollen med langtidsventende pasienter er betydelig forbedret.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF vurderes å ha et 
grunnlag for rapporteringer om ventetid til første oppmøte, som i hovedsak er pålitelig. 
Gjeldende krav om differensiering mellom uavklarte tilstander («venter på utredning») 
og avklarte tilstander («venter på behandling») etterleves imidlertid ikke. Ut over dette 
synes den vesentligste feilkilden for aggregerte data å være unødvendig og uriktig 
registrering av interne primærhenvisninger. Internrevisjonen vurderer det dessuten 
som uheldig at noen pasienter taper sin juridiske rett til oppstart av helsehjelp innen 
fastsatt frist, fordi de ikke kan møte på svært kort varsel. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
De to helseforetakene har hovedsakelig fått anbefalinger om de samme tema: 
overholdelse av vurderingsfristen, forhold knyttet til fastsetting av henvisningstype, 
informasjon til pasienter om hva den juridiske fristen for oppstart av helsehjelp gjelder, 
tilrettelegging for tildeling av timer minst fire måneder fram i tid, registrering av 
ventetid sluttdato, opprettelse av interne primærhenvisninger, videreføring av 
henvisningsdata mellom helseforetak, bruk av utsettelseskoder og rutiner for 
regelmessige kontroller av henvisningsdata. 
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Behandling i styrets revisjonsutvalg 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, sist i 
møte 9. juni 2017 (sak 11/17), og 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.  
 
Læring og forbedring i helseforetak som ikke har vært omfattet av denne revisjonen 
Revisjonens tema er relevant også for sykehusforetakene som ikke har vært omfattet av 
denne revisjonen, og rapportens anbefalinger kan være aktuelle også der. 
Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF bør derfor vurdere behovet for å 
iverksette tiltak i samsvar med anbefalingene.  
 
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 04/2017: Henvisninger og ventetid 

i Helse Nord - oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør påse at internrevisjonens anbefalinger følges opp i 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at Finnmarkssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset HF vurderer behovet for tiltak i samsvar med anbefalingene 
gjengitt i internrevisjonsrapport 04/2017, og eventuelt iverksetter disse. 
 

4. Styret ber om tilbakemelding våren 2018 om status i helseforetakenes arbeid. 
 
 
Bodø, den 15. september 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og ventetid i Helse Nord -  
 oppsummering 
 

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



