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Styresak 189–2022  Plan for internrevisjon 2023-2024 
 

Forslag til vedtak 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar plan for internrevisjon 2023-2024 som fremlagt. 
 
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
 
Bodø, 7. desember 2022 
 
 
Marit Lind 
Konst. administrerende direktør 
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Formål 
Internrevisjonen arbeider i dag etter plan for internrevisjon 2022-2023, vedtatt av 
styret i Helse Nord RHF i styresak 169-2021 Plan for internrevisjon 2022-2023 (styremøte 
15. desember 2022), med endring, jf. styresak 117-2022, pkt. 9 (ekstraordinært 
styremøte 16. september 2022). 
 
I Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt. 5.2, stilles følgende krav til 
planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal utføre arbeidet i 
henhold til en toårig revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger, som 
rulleres årlig. Revisjonsplanen forelegges administrerende direktør for uttalelse, behandles 
i revisjonsutvalget og vedtas av styret.  
 
I samråd med revisjonsutvalget fremmes i denne styresaken forslag om plan for 
internrevisjon 2023-2024 i det regionale helseforetaket og foretaksgruppen.  
 
Forslag til plan for internrevisjon 2023-2024 
Revisjonsutvalget vedtok 29. november 2022, i sak 23/22, å legge frem for styret 
følgende forslag til plan for internrevisjon 2023-2024: 
 
 Tema Formål 

1 Registreringspraksis i DIPS Bekrefte at sykehusforetakene har et pålitelig 

datagrunnlag for rapportering om ventetider, fristbrudd 

og forløpstider innen somatisk virksomhet, samt 

kartlegge årsaker til eventuelle svakheter. 

2 Pakkeforløp kreft mellom foretak  Bekrefte at kreftpakkeforløpene er lagt opp slik at 
pasientene er likestilte, uavhengig av 
foretakstilhørighet, og at det ikke går unødvendig tid 
ved overganger mellom foretak. 
 

3 Ressursstyring på sengepost og 
poliklinikk 

Bekrefte at sykehusforetakene har styring og kontroll 
med at ressursbruken på sengeposter og poliklinikker 
samsvarer med vedtatte budsjett og plantall.  
 

4 Beredskap ved bortfall av 
pasientrettede IKT-systemer  

Bekrefte at sykehusforetakene har en egnet beredskap 
ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer, jf. 
Helsetilsynets rapport 2021.  
 

5 Rekruttere og beholde personell  Bekrefte at Helse Nord RHF har styring og kontroll med 
gjennomføring av strategiske grep og tiltak for 
rekruttering og stabilisering. 
 

6 Smittevern og antibiotika Bekrefte at foretaket arbeider aktivt for å forebygge 
antibiotika resistens, herunder sørger for at 
helsepersonell gjennomfører nødvendig opplæring om 
smittevern og bruk av antibiotika, og at forbruket av 
bredspektret antibiotika er i samsvar med nasjonal 
faglig retningslinje. 
 

 
Det kan være behov for ekstern bistand i gjennomføringen av noen av revisjonene.  
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Andre temaer som vurderes på nytt ved neste planrullering 
Tema Formål 

Opplæring i legemiddelhåndtering, inkl. 
implementering av samstemming 

Bekrefte at foretakene sørger for at helsepersonell får 
nødvendig opplæring og kompetanseutvikling i 
legemiddelhåndtering, jf. Forskrift om legemiddelhåndtering 
for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. 

Ansvar for regionale IKT-systemer  Bekrefte at systemeierskap og ansvar for forvaltning av 
regionale IKT-systemer er avklart. 

 
 
Involvering og samordning i planprosessen 
Arbeidet med plan for internrevisjon 2023-2024 har foregått slik: 
- Internrevisjonen har i perioden september – oktober 2022 deltatt i ledermøter i alle 

helseforetakene unntatt i Helse Nord IKT, for å diskutere risikobildet og aktuelle 
temaer i plan for internrevisjon 2023-2024. 

- Regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte/konsernverneombud ble oppfordret 
til å fremme forslag om temaer til revisjonsplan 2023-2024, og internrevisjonen har 
deltatt i møter med disse der aktuelle revisjonstemaer ble diskutert.  

- Internrevisjonen utarbeidet i perioden september-oktober 2022 en oversikt over 
aktuelle revisjonsoppdrag med utgangspunkt i vurdering av risiko og vesentlighet i 
foretaksgruppen. Her inngikk bl. a. alle gjenstående tema fra planen for 2022-2023. 
Det var også lagt vekt på opplysninger om pågående og varslede revisjoner fra 
Riksrevisjonen.  

- Aktuelle revisjonsoppdrag ble den 28. oktober 2022 gjennomgått i «regionalt 
internrevisjonsnettverk», hvor representanter fra alle helseforetakene deltok.  

- Utkast til plan ble framlagt for ledergruppen i Helse Nord RHF den 8. november 
2022. Ledergruppens kommentarer og prioriteringer ble deretter tatt hensyn til i 
planutkastet.  

- Planutkastet ble behandlet i revisjonsutvalget 29. november 2022 (sak 23/22), og 
utvalget vedtok forslaget slik det er gjengitt ovenfor.  

 
Administrerende direktørs vurdering 
Forslaget til plan for internrevisjon 2023-2024 er basert på internrevisjonens vurdering 
av risiko og vesentlighet i foretaksgruppen. Planen har vært forelagt ledergruppen i 
Helse Nord RHF før behandling i revisjonsutvalget. Revisjonsutvalget har også lagt 
internrevisjonens bemanning og ressurser til grunn for sine vurderinger. 
Revisjonsplanen er dermed utarbeidet og behandlet i henhold til Instruks for 
internrevisjonen i Helse Nord RHF. 
 
Adm. direktør mener det fremlagte forslaget til plan for internrevisjon 2023-2024 er et 
godt utgangspunkt for internrevisjonens prioriteringer og arbeid i denne perioden. 
 
Den foreslåtte planen bør følges så langt som mulig. Det må likevel forventes at det kan 
bli behov for endringer, for eksempel for å gi plass til andre oppdrag. Revisjonsutvalget 
bør derfor kunne vedta endringer i planen. 
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