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Styresak 186–2022 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 
05-2021: Ventetidsutvikling og 
kapasitetsutnyttelse innen psykisk 
helsevern for voksne i Helse Nord, 
oppfølging av styresak 111-2021 og 18-
2022 

 
Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 

05-2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne 
i Helse Nord til orientering.  
 

2. Styret forutsetter at helseforetakene fullfører øvrige påbegynte prosesser innen 
utgangen av 2023 

 
 
Bodø, 7. desember 2022 
 
 
Marit Lind 
konst. adm. direktør 
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Innledning/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styresak 111-2021 Internrevisjonsrapport nr. 
05/2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i 
Helse Nord i styremøte 29. september 2021. Saken ble fulgt opp og behandlet i styresak 
18–2022 Oppfølging av IR nr. 05-2021 Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen 
psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppfølging av styresak 111-2021 (styremøte 23. 
februar 2022). Styret vedtok følgende i styresak 18-2022: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 

05-2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne 
i Helse Nord til orientering.  

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om tilbakemelding på at sykehusforetakene 

har fulgt opp alle anbefalinger fra internrevisjonsrapport 05-2021 innen utgangen av 
2022.  

 
Denne styresaken besvarer vedtakspunkt 2 i styresak 18-2022.  
 
Internrevisjonsrapport nr. 05–2021 oppsummerer internrevisjonen i 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset 
og Finnmarkssykehuset i perioden september 2020–juli 2021. Formålet med revisjonen 
var å få bekreftet at helseforetakene hadde styring og kontroll med ventetidsutvikling 
og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne (PHV). 
 
Internrevisjonen konkluderte med at: «… tre av helseforetakene ikke har etablert en 
tilfredsstillende styring og kontroll med ventetidsutviklingen, og at ingen av foretakene 
har en tilfredsstillende styring med kapasitetsutnyttelsen. De vesentligste svakhetene er at 
risikovurderinger ikke er gjennomført eller er mangelfulle, at tiltaksplaner er 
fragmenterte og ufullstendige, og at lederoppfølgingen er noe mangelfull.” 
 
Med bakgrunn i sin konklusjon ga internrevisjonen fra fire til syv anbefalinger til 
helseforetakene. Helseforetakene rapporterte status sent i 2021, presentert i styresak 
18–2022. Helseforetakene ble i august 2022 på ny bedt om: «å oppdatere beskrivelsen 
og statusvurderingen for anbefalingene som var under arbeid ved forrige rapportering». 
Tilbakemeldingene fra helseforetakene er vurdert og gjennomgått og omtales nedenfor.  
    
Alle helseforetak har styrebehandlet internrevisjonsrapporten. Helseforetakene har 
innen oktober 2022 redegjort for hvordan internrevisjonens anbefalinger er fulgt opp. 
Status er oppsummert i samlet tabell (vedlegg).  
 
I sin egenvurdering melder Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset at alle 
anbefalinger er fullført, mens UNN og Finnmarkssykehuset melder at de fremdeles har 
pågående prosesser.  
 
Finnmarkssykehuset bemerker å ikke ha fått fullført målet om å: Følge opp at tiltakene i 
tiltaksplanen gjennomføres og evalueres. Den generelle driftssituasjonen har medført 
vanskeligheter med å gjennomføre tiltaksplanen, og dermed også å evaluere den. 
Driftssituasjon, status og foreløpig plan ble presentert for styret til Finnmarkssykehuset 
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i styresak 54/2022 Orientering om situasjonen i psykisk helsevern og 
avhengighetsbehandling i Finnmarkssykehuset HF (styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
15. juni 2022). Helse Nord RHF vurderer at Finnmarkssykehuset er i prosess med å 
gjennomføre tiltaksplanen. Ut fra rapportert driftssituasjon ser ikke endring i drift ut til 
å være nært forestående.Helse Nord RHF anbefaler at tiltakene i tiltaksplanen 
gjennomføres, da flere av tiltakene vil bidra til å skape oversikt og kontroll, og på sikt 
bidra til å bedre driften. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge beskriver å være i prosess for å etablere en 
dokumentert og helhetlig risikostyringsprosess. Arbeidet angis å være forsinket 
grunnet bytte av sentralt personell, samt omdisponeringer som følge av pandemi-tiltak. 
I skriv datert 6. september 2022  informeres det om at sak om risikostyring skal legges 
frem for styret i UNN innen årsskiftet 2022/23. Helse Nord RHF vurderer at 
anbefalingen er i prosess, men at den ikke er innfridd. Ettersom det ikke er etablert en 
helhetlig risikostyringsprosess vil det heller ikke være mulig å gi styret rettidig 
informasjon basert på risikovurderingene risikostyringsprosessen vil gi. Styret holdes 
løpende orientert om ventetidsutvikling, og det er planlagt flere styresaker som skal 
belyse saken.  
 
Nordlandssykehuset oppgir at at alle anbefalte tiltak fra internrevisjonen og fra Helse 
Nord RHF er fullført. I svaret fra Nordlandssykehuset går det frem at det er iverksatt en 
dokumentert og helhetlig risikostyringsprosess i Psykisk helse og rus-klinikken. Helse 
Nord RHF viser til Internrevisjonsrapport 2/2021, og oppfølging i Virksomhetsrapport 
01/2022, der det påpekes at Nordlandssykehuset ikke har gjennomført dokumenterte 
risikostyringsprosesser for måloppnåelse på foretaksnivå. Helse Nord RHF vurderer det 
som positivt at PHR-klinikken har iverksatt arbeid med risikostyring, men 
opprettholder tidligere anbefalinger om at risikostyring må etableres på foretaksnivå. 
Nordlandssykehuset beskriver også å ha fullført anbefaling nr. 5. I redegjørelsen fra 
Nordlandssykehuset går det imidlertid ikke frem at anbefalte endringer i 
datavarehusløsningen er utført. Det er positivt at datavarehusløsningen i større grad 
blir brukt, men anbefalingen anses fremdeles ikke som fullført. 
 
Helgelandssykehuset beskriver at: «Det arbeides med prosedyrer for interne 
kontrollrutiner knyttet til regional prosedyresamling». Dette er samme beskrivelse som 
ble levert ved sist rapportering. Helse Nord RHF kan ikke finne at arbeidet er 
formalisert, og anser anbefalingen som underveis. 
 
Internrevisjonens vurdering  
Internrevisjonen er konsultert i henhold til gjeldende prosedyre for oppfølging av 
revisjonsrapporter i Helse Nord RHF, og har gjennomgått tilgjengelig informasjon om 
helseforetakene og RHF-ets oppfølging av anbefalingene. Internrevisjonens merknader 
til fremstillingen i denne saken er tatt hensyn til. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Internrevisjonsrapporten om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse har i stor grad 
bidratt til å rette helseforetakenes fokus inn mot sentrale elementer knyttet til ledelse 
og styring innen psykisk helsevern og rus.  
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Adm. direktør vurderer at helseforetakene nå arbeider mer systematisk med 
oppfølgingen av ventetid og fristbrudd, og at denne informasjonen i større grad gjøres 
kjent i hele lederlinjen. Det er fremdeles variasjoner mellom helseforetakene, men adm. 
direktør er tilfreds med de prosesser helseforetakene har satt i gang, og til dels sluttført, 
for å følge opp rapportens anbefalinger. 
 
 
 
Vedlegg: Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 05-2021: Ventetidsutvikling og 

kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord - status 
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Oversikt over status for oppfølging av anbefalingene i internrevisjonsrapportene 

01/2021 til 04/2021 om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk 
helsevern for voksne, pr oktober 2022. 

 

På bakgrunn av foretakenes tilbakemeldinger har saksbehandler, i samarbeid med internrevisjonen, vurdert 

status i foretakenes arbeid med oppfølging av internrevisjonens anbefalinger (anbefalingens nummer angitt i 

kolonnen). Vår omforente vurdering er angitt med følgende fargekoder: Grønn – fullført, Gul – i 

arbeid/påbegynt, Rød – ikke påbegynt 

 

 

Anbefaling 
(I sammenstillingen kan ordlyden være noe forenklet, 
sammenlignet med opprinnelig ordlyd i HF-enes rapporter) 

UNN NLSH HSYK FIN 

Avklare hva som er formålet med den innledende 
vurderingssamtalen som er innført i VPP Alta, og 
sørge for korrekt registreringspraksis.  

 

   1 

Iverksette en dokumentert og helhetlig 
risikostyringsprosess knyttet til de overordnede 
målene, i samsvar med Retningslinjer for 
risikostyring i Helse Nord.  

 

1 1   

Sørge for at underliggende målsettinger for PHV 
inngår i foretakets risikostyringsprosess.  

 

2 2   

Innarbeide de belyste risikoområdene knyttet til 
variasjon i praksis som denne rapporten viser, i 
klinikkens risikovurderinger.  

 

3 3 1  

Utarbeide en egen risikovurdering av målene 
knyttet til reduksjon av unødvendig ventetid og 
variasjon i kapasitetsutnyttelsen for PHV, og 
innarbeide de belyste risikoområdene knyttet til 
variasjon i praksis.  

 

   2 

Basert på gjennomførte risikovurderinger, 
utarbeide en samlet/konkret tiltaksplan.  

 

4 4  3 

Styrke og operasjonalisere tiltaksplanen i Enhet 
for psykisk helse og rus, basert på utvidet 
risikovurdering og svakheter som er belyst.  

 

  2  

Øke bruken av styringsindikatorer og dataanalyser i 
forbedringsarbeidet knyttet til ventetid og variasjon 
i kapasitetsutnyttelse.  
 

5    

Videreutvikle datavarehusløsningen som grunnlag 
for økt bruk av styringsindikatorer og analyser i 
forbedringsarbeidet. *Anbefalingen er mer 
omfattende til NLSH.  
 

 5  6 

Systematisere og styrke lederoppfølgingen av at 
besluttede tiltak gjennomføres og evalueres.  
 

6  3 4 
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Formalisere interne kontrollrutiner knyttet til 
ventelister og kvalitetssikring av henvisningsdata, 
med utgangspunkt i regional prosedyresamling, 
DS8332.  
 

  4 5 

Gi styret rettidig informasjon om resultater fra 
gjennomførte risikovurderinger og om status i 
tiltaksgjennomføring knyttet til risikobildet.  
 

7 6   
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