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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
1. Styret tar rapportene om internasjonalt samarbeid, risiko knytt til matforsyning og 

kontraktstrategi og avtaleinngåing i IKT-området til orientering og slutter seg til de 
tiltak adm. direktør planlegger for oppfølgning. 

 
2. Styret ber om at adm. direktør i samråd med styreleder melder inn nye revisjonstema 

basert på aktuelle tema og innspill i styremøtet. 
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Bakgrunn 
I adm. direktørs orientering 23.03.18 fikk styret en foreløpig orientering om internrevisjon. 
Denne styresaken omhandler Plan for internrevisjon 2018–19 og revisjonsrapportene som er 
fremlagt våren 2018. Leder av internrevisjonen i Helse Vest RHF vil være tilstede i møte slik 
at styret kan få direkte informasjon og gi tilbakemeldinger til internrevisjonen.  
 
Plan for internrevisjon 2018-2019 
Styret vedtok 22.11.17 i sak 95/17 følgende innspill til revisjonstema: Sykehusinnkjøp, kjøp 
av private helsetjenester – ruspasienter, bruk av spesialister med avtalepraksis og 
samhandling og bruk av ø.hjelp senger i kommunene.  
 
Innspillene fra helseforetakene i Helse Vest har vært behandlet i revisjonsutvalget i Helse Vest 
13.12.17 og lagt fram for styret i Helse Vest 7.3.18 sak 38/18 og det er lagt til grunn følgende 
nye revisjonsprosjekt i plan for 2018-2019: 
 

 Uønskt variasjon i pasientforløp, psykisk helsevern: Erfaringar frå annan region viser ein 
uforklarlig variasjon i vurderingspraksisen, med påfølgande uønskt variasjon i 
pasientforløp. Prosjektet vil sjå på konsekvensar i Helse Vest gitt liknande variasjonar. 

 Bruk av tvang i psykisk helsevern: 4-5 år etter førre regionale revisjon, 1-2 år med nytt 
nasjonalt regelverk og stor nasjonal mediemerksemd – kva er eigentleg skjedd i Helse 
Vest? 

 Administrasjon av pasientar på venteliste: Rutinane for prioritering og oppfølging av 
pasientane før og etter at helsehjelp er starta. Følgjer vi retningslinjene og er det lik 
praksis i helseføretaka? 

 Bruk av avtalespesialistar: Kor godt vert nye retningsliner følgt opp av RHF-et, og kva 
utvikling viser samarbeidet mellom helseføretaka og spesialistane?   

 
Det har i dette planarbeidet blitt lagt til grunn en inkluderende prosess med innspill og 
erfaring fra både muntlige og skriftlige kilder, innenfor og utenfor foretaksgruppen. 
Revisjonsutvalget i Helse Vest har drøftet revisjonsplanleggingen på flere møte, og legger plan 
for internrevisjon og vedtak i styret til grunn for videre arbeid. Praksis har variert litt de siste 
årene, men det blir i denne planen lagt opp til at internrevisjonen avklarer rekkefølgen på 
prosjektene med revisjonsutvalget.  
 
Innspill til nye revisjonstema 
Tidlig høst vil Helse Stavanger sammen med de andre helseforetakene bli invitert til å komme 
med innspill til rulleringen av plan for revisjon. Det er viktig at innspill fra styret blir tatt med 
i prosessen for valg av nye tema for internrevisjonen.  
 
Styret inviteres til i møte å komme med innspill til mulige tema. Det legges opp til at adm. 
direktør i samråd med styreleder kommer med de endelige innspill til tema. Endelige innspill 
fra Helse Stavanger HF vil bli rapportert i direktøren rapport til styret. Deretter vil forslagene 
bli samordnet av revisjonsutvalget i Helse Vest for endelig å bli vedtatt i styret for Helse Vest 
RHF. 
 
Internrevisjon av internasjonalt samarbeid 
23 mars d.å. fikk Helse Stavanger oversendt rapporten om «Internrevisjon av internasjonalt 
samarbeid»(vedlegg). Formålet med revisjonen har vært å undersøke om de internasjonale 
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samarbeidsprosjektene til helseforetakene blir gjennomført innenfor de økonomiske 
rammene og administrative forsetningene som er fastsett, og at jus, arbeidsgiveransvar og 
ulike former for risiko knyttet til prosjektene er nøye vurdert.  
 
Helse Bergen har et årlig internt budsjett på ca 10 millioner kroner til internasjonalt arbeid og 
får i tillegg betydelig eksternt tilskudd til prosjekter, blant annet fra Trond Mohn. Helse 
Stavanger har et internt budsjett på ca 1 million kroner og ingen eksterne midler. Rapporten 
vi derfor i stor grad bygge på aktiviteten i Helse Bergen.  
 
Oppsummerende er revisjonens tilrådinger: 
 

- Helseføretaka må vere tydelege på at det internasjonale samarbeidet anten er forankra i 
dei pålagte oppgåvene til helseføretaka, eller at det vert sett som legitimert i føretaket sitt 
handlingsrom. Helseføretaka bør vere transparente og kommunisere tydeleg kva for 
vurderingar som ligg til grunn for korleis det internasjonale samarbeidet er forankra.  

- Helseføretaka bør systematisk gjennomføre risikovurderingar på eit overordna nivå og for 
dei enkelte prosjekta i planleggingsfasen, betre målformuleringar og oppfølging i tråd 
med forskrift om leiing og kvalitetsforbetringar. Tiltak bør setjast i verk der ein vurderer 
at risiko knytt til anten måloppnåing, helse og miljø og/eller for å overhalde lover og 
reglar er uakseptabel.  

- Helseføretaka bør vurdere å etablere eit anti-korrupsjonsprogram for det internasjonale 
samarbeidet. Programmet bør rettast mot all internasjonal aktivitet, herunder 
utestasjonerte, samarbeidspartnarar og byggjeprosjekt.  

- Helseføretaka bør sikre at alle rutinedokument blir publisert i ikkje-redigerbart format og 
datert. Det bør i tillegg spesifiserast roller og ansvar, og dokumenteigar. Dei bør vidare 
etablere konkrete og operasjonaliserte beredskapsplanar for personell på oppdrag i 
utlandet.  

 
Helse Stavanger har utarbeidet en strategi for global helse 2018–2023. Denne hensyntar flere 
overordnede forhold og legger grunnlag for utvikling og oppfølging. Strategiens hovedmål-
setting er å bidra til at foretaket utvikler sin rolle som aktør i en global kontekst for bedre å 
oppfylle målsettingene gitt i oppdragsdokumentene, Helse 2035 og HelseOmsorg21 
strategiene. Strategien inneholder også en sjekkliste som skal benyttes til alle prosjekter som 
kan inkluderes i dette tema, og som vil være risikoreduserende ift elementene som påpekes i 
revisjonsrapporten.  
Strategien er godkjent i LG i mai i år. Sammen med internrevisjonsrapporten vil den være 
grunnlag for en handlingsplan for foretakets engasjement innen Global Helse som utarbeides i 
løpet av høsten 2018  
 
Risiko knyttet til matforsyning 
Formålet med internrevisjonen har vært å undersøke hvilket system foretakene har for å 
sikre matforsyning, og om dette er tatt med i beredskapsplanleggingen. Det er i tillegg 
undersøkt om det er utført risikoanalyser av matforsyningen i helseforetakene. 
Internkontrollsystemet som blir benyttet kalles Internkontroll-mat (IK-mat). Rapporten 
«Risiko knytt til matforsyning» følger denne styresak. 
 
Hovedkonklusjonen er at helseforetakene er kommet langt i beredskapsarbeid generelt, og at 
en kan vurdere å videreutvikle det til å omfatte matforsyningen. Helse Vest sin 
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beredskapsplan er et godt utgangspunkt for å vurdere risiko og sårbarhet innen matforsyning. 
Når det gjelder å sikre trygg matforsyning har institusjonene i hovedsak internkontrollen, IK-
mat, på plass. Det er dedikerte medarbeidere med høy kompetanse innen matsikkerhet som 
er ansvarlige for systemene. Dette bidrar til å sikre at pasientene på institusjonene får servert 
trygg mat.  
 
På helseforetak og institusjonsnivå anbefaler internrevisjonen: 

- Føretaka bør på sjølvstendig grunnlag vurdere å utarbeide ROS-analysar og eventuelt 
beredskapsdelplanar for matforsyninga, for å sikre at matforsyning inngår som ein del av 
det einskaplege beredskapsarbeidet.  

- IK-mat bør ha ei meir uniform utforming, og ein bør i auka grad samarbeide på tvers av 
helseføretaka for å sikre dette.  

- Dei tilsette ved dei store institusjonane, med eigne ressursar som arbeidar med IK-mat, 
bør i større grad brukast som ressursar for dei mindre institusjonane.  

- Det bør utførast ROS-analysar av beredskapsmoment når det gjeld matforsyning.  
- Ansvarsforhold i heile matforsyningskjeda bør kartleggjast for å sikre at rett pasient får 

rett mat.  
- For IK-mat er det eigne tilrådingar for kvar institusjon i rapporten, og dei viktigaste 

tilrådingane er:  
o Det må sikrast at IK-mat dekker alle regulatoriske krav.  
o IK-mat må bli tilpassa kvart føretak og deira drift.  
o Fareanalyse og kontroll av kritiske kontrollpunkt (HACCP) skal utførast i samsvar 

med regelverket.  
o Det må vera ein plan for jamleg og systematisk gjennomgang av IK-mat.  

 
På basis av rapporten har intern service/kjøkkenavdelingen utarbeidet tiltak som finnes i 
handlingsplan fra januar 2018. Det ble gjennomført en ROS-analyse i mai 2018. I tillegg til 
beredskapsplaner har foretaket valgt å benytte tiltakskort. De enkelte funksjoner/ stillinger 
har da egne kort som beskriver deres oppgaver i en beredskapssituasjon. Det arbeides med å 
oppdatere disse. 
 
Foretakene i Helse Vest RHF bruker per dags dato ulike kvalitetssystemer (EQS, EK, E-
håndboken). En uniform utforming av IK-Mat er utfordrende da de forskjellige kvalitets-
systemene har ulike maler og oppbygging.  
Helseforetakene har tilgang til hverandres kvalitetssystemer. Det er åpent for kommunikasjon 
og erfaringsutveksling mellom kvalitetsansvarlige i foretakene.   
 
Ansvarsforhold i matforsyningskjeden er kartlagt, men kjøkkenavdelingen vil se på 
muligheten for bedre merking av spesialkost. Dette henger sammen med bruken av felles 
regionalt AIVO, og skal utarbeides som regional prosedyre.  
Arbeidet er påbegynt. Systematisk gjennomgang av IK-Mat med de ansatte knyttes til 
kompetanseplan i Kompetanseportalen. Arbeidet er under planlegging. 
 
Kontraktstrategi og avtaleinngåing på IKT-området  
Den endelige rapport foreligger ikke når styresaken utarbeides, men i den foreløpige rapport 
heter det: 
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Vår hovudkonklusjon er at porteføljestyringsprosessen – som er den sentrale prosessen for 
anskaffing av IKT system – står fram som god slik den er skildra og teikna. Opp i mot 
strategi og gevinstar ved anskaffing har ein prosessar og rutinar for alle sentrale 
aktivitetar og innhald slik som tilrådd i god praksis. Dette gjev rom for å etablere ulike 
strategiar for anskaffingar som er tilpassa det behovet som skal dekkast og den 
eksisterande leverandørmarknaden. 
Ser ein særskilt til planlegging for gevinstar og gevinstrealisering har Helse Vest gode, 
men omfattande rutinar. I to undersøkte anskaffingar er rutinane i monaleg grad ikkje 
etterlevd. Årsakene til dette er ikkje eintydige, men det vert peika på at det er 
ressurskrevjande å fullt ut ta i vare rutinane. Mangelfull gevinstplanlegging vil kunne ha 
uønskte konsekvensar, mellom anna risiko for at ein gjennomfører ei anskaffing utan eit 
realistisk gevinstbilete. Etter vår vurdering kan det være tenleg å klargjere og opne opp 
for moglege forenklingar i rutinane for gevinstplanlegging. I tillegg vil det vere tenleg å 
formalisere rutinar knytt til førebygging av misleghald. 

 
Internrevisjonen anbefaler: 

1. For IKT-anskaffingar bør det i porteføljestyringsprosessen takast inn krav til at det skal 
gjennomførast oppdaterte kost-nytte vurderingar i etterkant av forprosjekt. 

2. Rutinane for planlegging av gevinstar i porteføljestyringsprosessen og i Helse Vest sitt 
rammeverk for gevinstplanlegging bør bli samstemt seg imellom. 

3. Rutinar knytt til førebygging av misleghald bør formaliserast inn i 
porteføljestyringsprosessen. 

4. I rutinane som er del av porteføljestyringsprosessen bør det gjevast moglegheit for at det 
einskilde anskaffingsprosjekt kan ta stilling til kva omfang og innretting 
gevinstplanarbeidet skal ha. 

5. Helse Vest RHF bør utgreie moglegheiter og moglege innrettingar for å hente synergiar på 
tvers av område når det gjeld planlegging og oppfølging av gevinstrealisering. 

 
Internrevisor vil redegjøre for rapporten i styremøtet og når endelig rapport foreligger vil 
denne bli oversendt styret.  
 
Adm. direktør vil saksbehandle rapporten og utarbeide nødvendige handlingsplaner for å 
ivareta internrevisjonens anbefalinger.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Internrevisjonen, samarbeidsprosjekt i utviklingsland  
Internrevisjonen, risiko knytt til matforsyning 


