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Styresak 58-2018 Internrevisjonsrapport 01/18: Helse Nord RHFs 

oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester 

 
 
Formål 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon hvor formålet har vært å 
bekrefte at Helse Nord RHF har rimelig sikkerhet for at kontraktsvilkårene blir oppfylt 
av institusjoner det er inngått avtale med innen psykisk helsevern, tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling og spesialisert rehabilitering.  
 
I denne styresaken legges rapporten fra revisjonen fram for styret i Helse Nord RHF. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Internrevisjonens konklusjon 
Det er etablert flere gode og viktige tiltak som ledd i oppfølgingen av vilkårene i 
kontraktene med institusjoner innen psykisk helse, tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling og spesialisert rehabilitering. Internrevisjonen mener likevel det er 
behov for klare forbedringer i oppfølgingen for at Helse Nord RHF samlet sett skal ha 
rimelig sikkerhet for at kontraktsvilkårene blir oppfylt. 
 
Internrevisjonens anbefalinger 
Internrevisjonen har gitt Helse Nord RHF følgende anbefalinger: 
1. Sørge for at oppgaver rundt oppfølging av inngåtte avtaler er klart fordelt.  
2. Etablere rutiner for å sikre at kontraktsfestede rapporter mottas og arkiveres. 
3. Avklare hvordan rapporter skal følges opp, herunder hvordan rapportert 

informasjon skal videreformidles internt og eksternt.  
4. Iverksette nødvendig og hensiktsmessig oppfølging av andre kontraktskrav. 
5. Sørge for bedre dokumentasjon av vurderinger og beslutninger om 

kompetanseendringer og om volumjusteringer innenfor ramme.  
6. Vurdere samarbeidsutfordringene mellom institusjonene og helseforetakene, og 

iverksette tiltak som kan styrke dette samarbeidet.  
 
Behandling i styrets revisjonsutvalg 
Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, sist i 
møte 9. mars 2018 (sak 8/18), hvor utvalget konkluderte som følger: Redegjørelsen tas 
til orientering. Revisjonsutvalget ga uttrykk for tilfredshet med en tydelig og konkret 
rapport. Den endelige rapporten behøver ikke legges frem for behandling i 
revisjonsutvalget med mindre høringsinnspill resulterer i vesentlige endringer i forhold til 
dagens redegjørelse. 
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Høringsinnspillene førte ikke til vesentlige endringer i forhold til redegjørelsen som ble 
gitt revisjonsutvalget i sak 8/18.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjon og anbefalinger, og til 
revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor. 
 
I internrevisjonens utkast til styresak var det foreslått at det skal gis tilbakemelding til 
styret om oppfølgingen av internrevisjonens anbefalinger innen utgangen av 2018. Med 
bakgrunn i oppfølgingspunktenes kompleksitet og administrasjonens kapasitet for å 
følge opp internrevisjonens anbefalingene, foreslår adm. direktør at en slik 
tilbakemelding til styret gis innen utgangen av 2019, jf. punkt 2 i forslag til vedtak 
nedenfor. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 01/2018: Helse Nord RHFs 

oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at internrevisjonens anbefalinger følges opp og gi 
tilbakemelding til styret innen utgangen av 2019. 

 
 
Bodø, den 13. april 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Internrevisjonsrapport 01/2018: Helse Nord RHFs oppfølging av avtaler om 

kjøp av helsetjenester 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 25. april 2018 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-25-april-2018-2018-04-25



