
 

 

 

Møtedato: 28. februar 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Tor Solbjørg 917 68 828   Bodø, 15.2.2018 

 

Styresak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i 

Helse Nord RHF 

 
 
Formål 
I denne styresaken fremlegges for styret i Helse Nord RHF rapport etter ekstern 
evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF, og internrevisjonens handlingsplan for 
iverksetting av tiltak etter evalueringen. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Krav om evaluering  
Det følger av punkt 5 i styrevedtatt Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, at 
internrevisjonens virksomhet skal baseres på IIAs/NIRFs1 definisjon, etiske regler og 
standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon.  
 
I Standard 1312 Eksterne evalueringer stilles følgende krav: Eksterne evalueringer må 
utføres minst en gang hvert femte år av en kvalifisert, uavhengig kontrollør eller gruppe 
kontrollører utenfor organisasjonen. 
 
Gjennomført evaluering 
Våren 2017 ble det utlyst konkurranse om Full ekstern evaluering av internrevisjonen i 
Helse Nord RHF, som resulterte i avtale med IIA Norge om slik evaluering. Denne ble 
gjennomført og rapportert i september/oktober 2017. Det fremgår av rapporten at den 
eksterne evalueringen har hatt et tredelt fokus:  
 Bekrefte hvorvidt internrevisjonen er i overensstemmelse med standardene, de 

etiske regler og definisjonen av internrevisjon.  
 Vurdere om organisering og rammebetingelser for internrevisjonen og utøvelse av 

internrevisjon samsvarer med interessenters forventninger.  
 Gi grunnlag for forbedring og videreutvikling av internrevisjonsfunksjonen i Helse 

Nord RHF der slike muligheter identifiseres.  
 
I evalueringen har IIA Norge vurdert internrevisjonens organisering, ledelse, prosesser 
for planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging av prosjekter, i tillegg til å 
kartlegge hvilken nytteverdi internrevisjonens leveranser har for interessentene. Dette 
er gjort ved gjennomgåelse av styrende dokumenter, arbeidspapirer og øvrig 
dokumentasjon i internrevisjonen, og ved intervjuer av bl.a. nøkkelinteressenter i 
foretaksgruppen, foretaksgruppens eksternrevisor og ansatte i internrevisjonen. 
 

                                                        
1 IIA: The Institute of Internal Auditors. 

  NIRF: Norges Interne Revisorers Forening. (Navnet er i 2017 endret til IIA Norge.) 
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Rapport og konklusjon fra evalueringen 
I Overordnet rapport fra evalueringen av internrevisjonen, se vedlegg 1, konkluderer IIA 
Norge slik: Etter vår mening er rammebetingelser, organisering og utøvelsen av 
internrevisjon i all hovedsak i overensstemmelse med definisjon av internrevisjon, de etiske 
regler og internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon. Selv om 
dette er den best oppnåelige konklusjonen er det likevel identifisert muligheter for 
forbedring i internrevisjonsfunksjonen i tråd med beste praksis, uten at 
forbedringspotensialet har betydning for den overordnede konklusjonen. 
 
Rapporten inneholder også en beskrivelse av identifiserte styrker: Interessentene 
opplever internrevisjonen som uavhengig og har tillit til at revisjonsoppdrag blir planlagt 
og gjennomført ryddig og profesjonelt. Kommunikasjon og rapportering er tydelig og 
forståelig.  
Det er utarbeidet hensiktsmessige rutiner og maler som ivaretar alle deler av 
revisjonsprosessen. Spesielt ønsker vi å trekke frem internrevisjonens modell for 
prioritering av prosjekter som et oversiktlig verktøy som er i tråd med beste praksis. 
Modellen er knyttet opp mot Helse Nords overordnede mål. 
 
Den overordnede rapporten er supplert med en Detaljert rapport hvor det gjøres rede 
for overensstemmelse med hver enkelt av de internasjonale standardene for 
profesjonell utøvelse av internrevisjon, og eventuelle forslag til endringer i tråd med 
beste praksis. 
 
Handlingsplan for iverksetting av tiltak 
Internrevisjonen har gjennomgått alle innspill til forbedring gitt i de to rapportene, og 
har utarbeidet en handlingsplan i sju punkter, se vedlegg 2. 
 
Revisjonsutvalgets involvering 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om planleggingen, gjennomføringen og 
rapporteringen av den eksterne evalueringen, og har i egne saker behandlet både 
rapportene og handlingsplanen.  
 
I sak 17/17 Ekstern evaluering av internrevisjonen lyder konklusjonen slik: 
Revisjonsutvalget ga uttrykk for stor tilfredshet med de observasjoner og konklusjoner som 
fremgår av rapporten. Utvalget har særlig merket seg den overordnede konklusjonen om 
at rammebetingelser, organisering og utøvelsen av internrevisjon i all hovedsak er i 
overensstemmelse med definisjon av internrevisjon, de etiske regler og internasjonale 
standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon. Det fremgår av rapporten at dette er 
den best oppnåelige konklusjonen. 
 
I sak 05/18 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF fattet utvalget 
følgende vedtak: Revisjonsutvalget gir sin tilslutning til den fremlagte handlingsplan. 
Denne legges frem for styret i Helse Nord RHF sammen med Overordnet rapport fra IIA 
Norges eksterne evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF. 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til de vedtak som er fattet i styrets revisjonsutvalg, samt rapporten 
fra IIA Norge og Internrevisjonens handlingsplan. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord 
RHF og internrevisjonens handlingsplan for iverksetting av tiltak til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
1. Rapport Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF   
2. Handlingsplan for iverksetting av tiltak etter ekstern evaluering av internrevisjonen  
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Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF Side 1 
 

-  I n t r o d u k s j o n -  
 
Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon 

utgitt av The Institute of Internal Auditors (IIA) at det gjennomføres en ekstern evaluering 
av internrevisjonen av en kvalifisert og uavhengig part utenfor organisasjonen, minst 
hvert 5. år. Denne evalueringen er utført av IIA Norge og tilfredsstiller kravet i standard 

1312. 
 
Evalueringen er gjennomført av generalsekretær Ellen Brataas og prosjektleder Marit 

Trodal i IIA Norge. Evalueringen er gjennomført i september 2017. Endringer foretatt etter 
dette tidspunkt er ikke tatt i betraktning.  

 

-  F o r m å l -  
 
Denne eksterne evalueringen har hatt et tredelt fokus som vil: 

 Bekrefte hvorvidt internrevisjonen er i overensstemmelse 
med standardene, de etiske regler og definisjonen av  

internrevisjon.  

 Vurdere om organisering og rammebetingelser for  
internrevisjonen og utøvelse av internrevisjon  

samsvarer med interessenters forventninger. 

 Gi grunnlag for forbedring og videreutvikling av  
internrevisjonsfunksjonen i Helse Nord RHF der slike  

muligheter identifiseres. 

 

-  M e t o d i k k  o g  o m f a n g -  
 

Til gjennomgangen har vi benyttet kvalitetsmanualen The Quality Assessment Manual 7th 
Edition fra IIA, som vi har tilpasset norske forhold. Vi har vurdert internrevisjonens 
organisering, ledelse, prosesser for planlegging, gjennomføring, rapportering og 

oppfølging av prosjekter, i tillegg til å kartlegge hvilken nytteverdi internrevisjonens 
leveranser har for interessentene.  
 

Vi har intervjuet nøkkelinteressenter i det regionale helseforetaket, Universitetssykehuset 
Nord-Norge, Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset, i tillegg til konserntillitsvalgte, 
regionalt brukerutvalg, ekstern revisor og alle ansatte i internrevisjonen (se vedlegg). I 

forkant av intervjuene ble det sendt en spørreundersøkelse til interessentene i det 
regionale helseforetaket samt alle styreledere og administrerende direktører i de 

underliggende helseforetakene.   
 
Vi har gjennomgått internrevisjonens policyer og retningslinjer, maler, prosesser for 

risikostyring, planlegging, kvalitetssikring, rapportering og oppfølging av handlingsplaner. 
På stikkprøvebasis har vi testet et utvalg av internrevisjonens gjennomførte 
revisjonsprosjekter. 

 
IIA Norges overordnede kvalitetsgruppe bestående av fire internrevisjonsledere fra privat 
og offentlig sektor har gjennomgått rapportene sammen med evalueringsteamet for å 

bidra til å belyse beste praksis, samt sikre konformitet i alle eksterne evalueringer.  
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Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF Side 2 
 

-  O v e r o r d n e t  k o n k l u s j o n  -    

 
Etter vår mening er rammebetingelser, organisering og utøvelsen av internrevisjon i all 

hovedsak i overensstemmelse med definisjon av internrevisjon, de etiske regler og 
internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon.  
 

Selv om dette er den best oppnåelige konklusjonen er det likevel identifisert muligheter 
for forbedring i internrevisjonsfunksjonen i tråd med beste praksis, uten at 
forbedringspotensialet har betydning for den overordnede konklusjonen.  

 
Denne rapporten oppsummerer våre vesentligste observasjoner og bør sees i 
sammenheng med den detaljerte rapporten der anbefalinger til beste praksis fremgår. 

 

-  I d e n t i f i s e r t e  s t y r k e r  –   
 
Interessentene opplever internrevisjonen som uavhengig og har tillit til at 

revisjonsoppdrag blir planlagt og gjennomført ryddig og profesjonelt. Kommunikasjon og 
rapportering er tydelig og forståelig.  

 
Det er utarbeidet hensiktsmessige rutiner og maler som ivaretar alle deler av 
revisjonsprosessen. Spesielt ønsker vi å trekke frem internrevisjonens modell for 

prioritering av prosjekter som et oversiktlig verktøy som er i tråd med beste praksis. 
Modellen er knyttet opp mot Helse Nords overordnede mål.  

 

-  R a m m e b e t i n g e l s e r -  
 
Helse Nord RHF har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Nordland, 

Troms, Finnmark og på Svalbard. RHF-et har seks underliggende helseforetak (inklusive 
Helse Nord IKT) som driver 11 somatiske og to psykiatriske sykehus pluss øvrige 
institusjoner. Foretaksgruppen har om lag 20 000 medarbeidere og yter helsetjenester til 

nærmere en halv million innbyggere.  
 
Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF stadfester internrevisjonens organisering, 

ansvar, myndighet og oppgaver. Instruksen er ikke oppdatert siden 2013. 
 
Internrevisjonen er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har 

til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. Internrevisjonen skal 
evaluere det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 
risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at risikostyring og 

internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å sikre: 
 

 målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser 

 pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata 
 etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav.  

 

Internrevisjonen består av tre medarbeidere og har mulighet for å kjøpe inn ekstern 
kompetanse ved behov. Med de ressurser som er tilgjengelige gjennomfører 
internrevisjonen revisjoner på strategisk viktige områder. Omfanget av ressurser setter 

begrensninger i forhold til hvor stor del av risikouniverset internrevisjonen kan bekrefte.  
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Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF Side 3 
 

Internrevisjonsfunksjonen er satt sammen av ressurser med god tverrfaglig kompetanse. 
Interessentene opplever at prosjektene er relevante og at de gjennomføres med faglig 
tyngde. 

 
Konklusjon  
Instruks for internrevisjon må oppdateres i samsvar med nye standarder fra 1. januar 

2017. Revisjonssjefen må regelmessig gjennomgå instruksen og legge den frem for 
revisjonsutvalget. Beste praksis tilsier at instruksen gjennomgås årlig.  
 

Omfanget av ressurser setter begrensninger i forhold til hvor stor del av risikouniverset 
internrevisjonen kan bekrefte, men områder som er gjenstand for revisjon er strategisk 

viktige og gjennomføres av faglig kompetente medarbeidere. 
 

 

-  O r g a n i s e r i n g -  
 
Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF evaluere og bidra til 
forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 

risikostyring og internkontroll. Internrevisjonen rapporterer faglig til styret og 
revisjonsutvalget og administrativt til direktøren.  
 

Leder av internrevisjonen har god dialog med styret, revisjonsutvalget og toppledelsen.  
 

Konklusjon 
Internrevisjonen er organisert i henhold til standardene, og rapporteringslinjene ivaretar 
krav til uavhengighet.  

 
Det er tydelig for interessenter at internrevisjonen i Helse Nord RHF er styret i foretakets 
verktøy. Interessenter har tillit til og opplever at internrevisjonen er uavhengig.  
 
Revisjonssjefen må bekrefte overfor styret, minst årlig, at internrevisjonen er uavhengig. 
Det er god praksis at internrevisjonen bekrefter sin uavhengighet i årsrapporten. 

 

-  U t ø v e l s e  -  
 
Internrevisjonen har rutiner og maler som ivaretar alle deler av revisjonsprosessen fra 
planlegging og utøvelse til rapportering og oppfølging. Interessentene mener prioritering 
av prosjekter er riktig og at revisjoner gjennomføres med faglig god kvalitet. Flere 

interessenter trekker frem internrevisjonens evne til å kommunisere som en styrke og 
poengterer at rapporter er tydelige og forståelige.  
 

Internrevisjonen har en systematisk og god prosess for utarbeidelse av årsplan. 
Interessenter gis mulighet til å komme med innspill til tematikk basert på egne 
risikovurderinger. Konserntillitsvalgte og regionalt brukerutvalg er ikke en formell del av 

denne prosessen. 
 
Internrevisjonen har etablert et formelt program for kvalitetssikring og forbedring. 

Kvalitetsprogrammet skal bidra til at internrevisjonens arbeid har forventet kvalitet, men 
hva som er forventet kvalitet eller parametere (KPIer) på hva internrevisjonen skal måles 
etter, er ikke definert. Programmet har lite fokus på effektivitet. Det gjennomføres 

egenevaluering av hvert prosjekt, men tilbakemelding fra de reviderte eller interessenter 
innhentes ikke systematisk.  
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Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF Side 4 
 

 
Internrevisjonen rapporterer ikke resultatet av løpende eller periodiske gjennomganger. 
 

Konklusjon 
Internrevisjonen har etablert rutiner og maler som ivaretar alle aspekter ved utførelsen av 
arbeidet. Å definere en tydeligere strategi for funksjonen med definerte KPIer som 

internrevisjonen måles mot, vil kunne bidra positivt til videreutvikling av 
internrevisjonsfunksjonen. Det vil kunne gi nyttig bidrag til kvalitetsarbeidet om reviderte 
enheter gis anledning til å gi tilbakemeldinger til internrevisjonen på gjennomføring og 

nytteverdi av revisjoner.  
 

Revisjonssjefen bør diskutere innhold, format og hyppighet i rapporteringen av resultatet 
fra kvalitets- og forbedringsprogrammet med revisjonsutvalget. Diskusjonen skal baseres 
på internrevisjonens formål, myndighet og ansvar slik den er beskrevet i instruksen. Beste 

praksis tilsier at rapporteringen også omfatter KPIer for måling av effektivitet og 
hensiktsmessighet. 
 

En mer formell kontakt med de konserntillitsvalgte og regionalt brukerutvalg vil kunne 
være nyttig med tanke på å få innspill til relevante temaer med et annet perspektiv. Disse 
foraene vil kunne være egnede arenaer å promotere internrevisjonens formål og 

nytteverdi. 

 

-  A v s l u t t e n d e  k o m m e n t a r e r  -  
 
En mer detaljert rapport med innspill til endringer i tråd med beste praksis er avgitt til 
revisjonssjefen. Revisjonssjefen bør i samråd med revisjonsutvalget ta stilling til 

handlingsplan og prioritering av aktiviteter i tilknytning til anbefalingene. 
 
IIA Norge takker for muligheten til å yte service til internrevisjonen i Helse Nord RHF og 

deres interessenter. Vi står til rådighet hvis det er uavklarte spørsmål eller det er ønskelig 
med ytterligere informasjon.  
 

Vennlig hilsen  
IIA Norge 
 

 
Ellen Brataas  
generalsekretær 

 
Vedlegg: 
a) Detaljert rapport 

b) Intervjuliste 
c) Interessenters svar på undersøkelsen 
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Handlingsplan for iverksetting av tiltak etter ekstern evaluering av Internrevisjonen 

1. Gjeldende instrukser for internrevisjonen og for styrets revisjonsutvalg oppdateres ved 

behandling i revisjonsutvalget våren 2018, og legges deretter frem for styret. I 

oppdateringen skal følgende inngå: 

a. Referanse til «kjerneprinsipper» tas inn i internrevisjonsinstruksens pkt. 5.1, for 

samsvar med nye standarder fra 1. januar 2017. 

b. Revisjonsutvalgets behandling av internrevisjonens budsjett, omtalt i pkt. 4 i 

revisjonsutvalgets instruks, tas også inn i internrevisjonens instruks.  

 

2. Revisjonsutvalgets årshjul oppdateres i 2018 ved at gjennomgang av instruksene for 

revisjonsutvalget og internrevisjonen tas inn som fast aktivitet.  

 

3. Følgende tas med i internrevisjonens årsrapport for 2017 og senere år:  

a. Bekreftelse på at internrevisjonen er uavhengig og i overensstemmelse med de 

internasjonale standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon.  

b. Opplysning om hvilke overordnede mål det enkelte oppdrag gjelder, i oversikten 

over status på oppdragene i revisjonsplanen. 

c. Resultater fra internrevisjonens interne evalueringer, unntatt i de årene hvor det 

er gjort ekstern evaluering.  

 

4. Definering av strategi og enkelte KPI-er for internrevisjonen settes opp som tema i 

Internrevisjonens årlige internseminar i mars 2018, og behandles deretter i 

revisjonsutvalget.  

 

5. Etter at de to pågående revisjonene (Antibiotikabruk og Oppfølging av avtaler om kjøp av 

helsetjenester) er styrebehandlet våren 2018, vurderes det om de reviderte enheter skal 

bes om å gi tilbakemeldinger på gjennomføring og nytteverdi av revisjonen. 

 

6. Fra og med høsten 2018 bes det om innspill fra konserntillitsvalgte og regionalt 

brukerutvalg når internrevisjonens toårsplaner skal utarbeides. 

 

7. Det legges opp til ekstern evaluering av internrevisjonen hvert femte år. 

 

Bodø, februar 2018 

 

Tor Solbjørg 

revisjonssjef 
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