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Styresak 43-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 

– henvisninger og ventetider i Helse Nord, 

oppfølging av styresak 101-2017 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04/2017: 
Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering i styremøte 27. september 2017.  
 
Revisjonen ble gjennomført i 2017 og var avgrenset til somatisk virksomhet ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH). Det 
ble avgitt rapport til hvert av disse helseforetakene i tillegg til felles 
oppsummeringsrapport. 
 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2-4 i styresak 101-2017: 
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. 
 
Det orienteres her om helseforetakenes arbeid og om status for oppfølging av 
internrevisjonens anbefalinger pr. februar 2018. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Helse Nord RHFs oppfølging av saken 
Helse Nord RHF har bedt helseforetakene om å redegjøre for hvordan de har fulgt opp 
internrevisjonens anbefalinger, samt å vurdere egen status for dette arbeidet.  
 
UNN har behandlet internrevisjonsrapporten inklusive plan for oppfølging i direktørens 
ledergruppe, og i UNN-styresak 99/2017. UNN har gjennomført egenvurdering av status 
for tiltaksplanen. 
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NLSH har behandlet internrevisjonsrapporten i NLSH-styresak 84/2017, og har gitt en 
kortfattet tilbakemelding til Helse Nord RHF om status i forhold til de enkelte 
anbefalingene til forbedring. For NLSH ble det gjennomført oppfølgingsmøte med 
kontaktperson pr. skype for klargjøring av enkelte punkter og gjennomgang av 
statusvurderingen status for den enkelte anbefaling. 
 
Internrevisjonen har deltatt i vurderingen av helseforetakenes oppfølging og har gitt 
innspill som er tatt hensyn til. 
 
Resultatet av vurderingene for UNN og NLSH er samlet i Oversikt over status for 
oppfølging av anbefalingene fra internrevisjon 04/2017 Henvisninger og ventetid i Helse 
Nord – oppsummering som er vedlagt denne saken, og det vises til denne i sin helhet. 
 
Helgelandssykehuset HF har gitt en kort tilbakemelding - som følger: 
Helgelandssykehuset vurderer at det er behov for å igangsette arbeidet for 3-4 av 
anbefalingene i rapporten. Sykehuset vil gå i gang med å identifisere og igangsette 
nødvendige tiltak for å imøtekomme dette. 
 
Finnmarkssykehuset HF har oversendt en redegjørelse hvor de bekrefter å ha fulgt opp 
styrets vedtak punkt 3, samt viser til ulike tiltak. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Helseforetakene har fulgt opp internrevisjonens anbefalinger i noe ulik grad.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til behandling i direktørens ledergruppe og 
utarbeidelse av handlingsplan, orientering i eget styre og egen vurdering av status i 
forhold til handlingsplanen. For Universitetssykehuset Nord-Norge HF er flere av 
tiltakene fra anbefalingene i prosess, mens det mangler status for enkelte tiltak. 
 
Nordlandssykehuset HF har styrebehandlet internrevisjonsrapporten og har 
gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre tiltak basert på anbefalingene i 
internrevisjonsrapporten. Nordlandssykehuset HF angir i e-post fra saksbehandler at de 
vil følge opp tiltakene med egen revisjon. 
 
Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF bekrefter at de vil følge opp enkelte 
av anbefalingene fra Internrevisjonsrapport 04/2017 Henvisninger og ventetid i Helse 
Nord – oppsummering. 
 
Samlet sett er det flere anbefalinger som er tilfredsstillende ivaretatt. Det gjenstår 
imidlertid fortsatt anbefalinger der tiltak bør iverksettes for å sikre tilstrekkelig god 
håndtering av henvisninger og pålitelig registrering av ventetid.  
 
Helse Nord RHF vil følge saken opp videre. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av internrevisjonsrapport 

04/2017 – henvisninger og ventetider i Helse Nord til orientering. 
 
2. Styret har forventning om at internrevisjonens anbefalinger følges opp, og ber adm. 

direktør om ny tilbakemelding høsten 2018 vedrørende status i helseforetakenes 
arbeid med henvisninger og ventetid. 

 
 
Bodø, den 8. mars 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Oversikt over status per februar 2018 for oppfølging av anbefalingene fra  
 internrevisjonsrevisjonsrapport 04/2017 
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Oversikt over status per februar 2018 for oppfølging av anbefalingene 
fra internrevisjonen, revisjonsrapport 04/2017 

På bakgrunn av foretakenes handlingsplaner og/eller tilbakemeldinger har saksbehandler, i samarbeid med 
internrevisor, vurdert status i foretakenes arbeid med oppfølging av internrevisjonens anbefalinger (anbefalingens 
nummer angitt i kolonnen). For NLSH har det vært dialog med foretakenes kontaktperson, og resultatet av vår 
omforente vurdering er angitt med følgende fargekoder: 

 
Grønn – tilfredsstillende ivaretatt, Gul – i arbeid/påbegynt, Rød – ikke påbegynt 

Anbefaling  UN
N 

NL
SH 

Kommentar 
Sørge for at henvisninger vurderes 
innen lovbestemt tid. 

 1 Opplæring pågår.  

Sørge for at feltet «Henvisningstype» i 
DIPS fylles ut på bakgrunn av 
vurderende leges oppfatning av om 
pasientens tilstand betraktes som 
avklart eller uavklart på 
vurderingstidspunktet. 

1 2 For UNN er korrigering av 
prosedyrer er gjennomført, men 
opplæring ikke gjennomført. 
 
NLSH: Opplæring pågår. 

Sørge for at det framkommer klart i 
svarbrev til pasienter om oppgitt frist 
gjelder rett til oppstart av utredning 
eller til oppstart av behandling. 

2 3 UNN: Endring av brevmaler i DIPS 
påbegynt.  
 
NLSH: Nytt kursmateriell i form av e-
læring og klasserom.  

Sørge for at det til enhver tid er 
tilrettelagt for tildeling av timer minst 
fire måneder fram i tid, slik at 
informasjon om time i større grad kan 
gis i første svarbrev. 

3 4 UNN mangler statusrapportering fra 
klinikkene. 
 
For NLSH er det kommunisert ut at 
det skal være minst 4 mndr 
planleggingshorisont. 

Innføre rutiner som sikrer at det for 
pasienter med rett til behandling 
(avklart tilstand) registreres en 
ventetid sluttdato som representerer 
en reell start på den behandlingen 
pasienten var vurdert å ha behov for. 

4 5 Opplæring i registreringspraksis 
pågår.  
 

Sikre korrekt bruk og registrering av 
interne primærhenvisninger, 
inkludert registrering av årsak til 
henvisningen. 

5 6 UNN mangler statusoppdatering. 
 
For NLSH pågår opplæring. 
 

Fortsette arbeidet for å sikre at 
relevante data om pasientforløpet 
innhentes og registreres slik at en 
sammenhengende henvisningsperiode 
kan identifiseres selv om pasienten 
mottar helsehjelp ved flere 
helseforetak. 

6 7 UNN mangler status 
 
For NLSH pågår opplæring. 
 
 

Gi klare føringer for 
registreringspraksis (eventuell bruk 
av utsettelseskoder) i tilfeller der 
pasienten er forhindret fra å takke ja 
til oppstart av helsehjelp som blir 
tilbudt med kort varsel. 
 

7 8 Meldt ønske om oppdatering i 
prosedyrer. 
 
NLSH: Har gjennomført obligatorisk 
internundervisning. 
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Anbefaling  UN
N 

NL
SH 

Kommentar 
Forsikre seg om at utsettelseskode 5, 
Pasienten har takket nei til tilbud om 
helsehjelp ved annet behandlingssted 
enn sitt primære ønske, forstås og 
benyttes i samsvar med regelverket. 

8  Utkast til prosedyre er utarbeidet.  
 

Gi klare føringer for hvordan 
begrunnelser/forklaring for valgt 
avsluttkode/utsettelseskode skal 
registreres for økt trygghet for at 
pasienter ikke urettmessig mister sin 
juridiske rett på oppstart innen 
fastsatt frist. 

 9 Gjennomført obligatorisk 
internundervisning.  
 

Innføre nødvendige kontrolltiltak for å 
redusere risikoen for at enkelte 
henvisninger ikke vurderes innen 
forsvarlig tid. 

9  Innføre rutine med daglig vurdering 
av henvisning, men mangler 
statusrapportering fra klinikkene. 

Ta initiativ, via Regionalt 
forvaltningssenter for DIPS EPJ, til en 
samlet gjennomgang og oppdatering 
av kontrollkravene i OL1937 med 
tilhørende prosedyrebeskrivelser og 
dokumentasjonsskjemaer. 

10  Oppdatering av kontrollskjema og 
tilhørende prosedyrer. Ikke angitt 
status på arbeidet. 

Sørge for at gjeldende kontrollopplegg 
etterleves og følges opp i lederlinjen. 

11 10 UNN: Gjennomgang av 
kontrollskjema og tilhørende 
prosedyrer. Nytt møte mars 2018. 
 
NLSH: Månedlig møte for leder hos 
adm dir. hvor dette er et tema.  
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