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FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Styre tar saken til orientering.  

Bakgrunn 
 
Internkontroll skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i, eller i medhold av, aktuell lovgivning. Det skal 
gjennomføres en systematisk gjennomgang av internkontrollen for å påse at den fungerer 
som forutsatt, og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. Foretakets 
kvalitetssystem skal sikre at internkontrollen fungerer og i 2013 ble det etablert et system for 
en årlig ledelsens gjennomgang som nå innbefatter i alt 15 ulike lovområder.  
 
Styret har tidligere blitt orientert om dette arbeidet, sist i styresak 72-15. 

Ledelsens gjennomgang 2016  
 
Ledelsens gjennomgang for 2016 ble gjennomført 6. juni. I forkant av gjennomgangen hadde 
systemforvaltere for de ulike internkontrollområdene og divisjonene gitt en vurdering av 
hvordan internkontrollkravene ble etterlevet for de ulike lovområdene. Under 
gjennomgangen ble dette og forslag til forbedringstiltak, lagt fram. Oppfølgingspunkter på de 
enkelte områder ble foreslått og besluttet i møte, og de følges opp videre i linjen. 
 
Den systematiske gjennomgangen gir en god oversikt over etterlevelsen av 
internkontrollkravene og viser at Helse Stavanger har de grunnleggende elementene på plass 
for å sikre en god internkontroll. Gjennomgangen synliggjør også noen utfordringer som er 
uavhengig av internkontrollområde. Disse er beskrevet under. 
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• Dokumentasjon av opplæring  
Det foregår mye undervisning og opplæring av ansatte i foretaket, men tilsyn og 
undersøkelser viser at dokumentasjonen av dette ofte er mangelfull. Foretaket har startet et 
arbeid med å systematisere og samle dokumentasjon av gjennomført opplæring i 
Kompetanseportalen.  
 
• Læring på tvers av organisasjonen 
Kjennskap til funn etter tilsyn, revisjoner, risikovurderinger, uønskede hendelser, klagesaker 
etc, er viktig for å kunne lære av dette og målrette forbedringsarbeidet i foretaket.  Læring på 
tvers av organisasjonen er fortsatt en utfordring. Dette er et gjentagende tema i ulike fora og 
arbeidet med å øke læring på tvers vil fortsette. 
 
Det er også startet et arbeid med å forbedre systemet for ledelsens gjennomgang med mål om 
en forenklet prosess med økt deltagelse og innspill fra klinikkene.   

Konklusjon  
 
Ledelsens gjennomgang viser at Helse Stavanger har de grunnleggende elementene på plass 
for å sikre en god internkontroll. 
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