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FORSLAG TIL VEDTAK 

Helse Stavanger slutter seg til plan for internrevisjon i Helse Vest 2022- 2023 med 

følgende innspill til justeringer:  

1. Helse Stavanger oppretteholder at temaet «Bruk av avtalespesialister» bør ha en 

særskilt vektlegging på fagområdene psykiatri (inkludert psykologer med avtale) og 

lungesykdommer» prioriteres i gjeldende plan.   

2. Temaet «Metodevurdering, forventet effekt og kostnadsvurdering av 

behandlingshjelpemidler» tas inn i planen og prioriteres, istedenfor temaet 

«Implementering av arbeidsprosesser ved innføring IKT–verktøy» som nedprioriteres 

i inneværende planperiode. 
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Oppsummering  
Internrevisjonen ønsker å få innspill på hvilke(t) av prosjektene i den regionale planen 

foretaket mener bør prioriteres, eventuelt innspill på andre prosjekt. Administrerende 

direktør anbefaler at prosjektet «Bruk av avtalespesialister» prioriteres med særskilt 

vektlegging på fagområdene psykiatri (inkludert psykologer med avtale) og 

lungesykdommer»". I tillegg foreslås det at temaet «Metodevurdering, forventet effekt og 

kostnadsvurdering av behandlingshjelpemidler», tas inn i planen og prioriteres, samt at 

temaet «Implementering av arbeidsprosesser ved innføring av IKT-verktøy nedprioriteres i 

inneværende periode. 

 
   

Bakgrunn  

Det er praksis for at internrevisjonen i Helse Vest inviterer foretaksstyrene til å komme med 

innspill til regional plan, så også i år, jf vedlagte brev av 23. september. Det fremgår av brevet 

at det bes om at tema og korte begrunnelser blir oversendt Helse Vest senest 15. november.  

 

 I og med at dette er en rullerende plan, bes det om følgende: 

 

Dette betyr at vår oppmoding primært rettar seg mot å supplere dei prosjekta som er 

merkte «2022», eventuelt at nye prosjekt kjem til erstatning for nokre av dei. 

 

Gjeldende revisjonsplan: 

1. Læring på tvers etter uønskte hendingar (under oppstart - planlagt ferdigstilt 1. kvartal 
2022)  
2. Brukarmedverknad i føretaka (planlagt gjennomføring 1. halvår 2022)  
3. Uønskt variasjon i pasientforløp, psykisk helsevern for barn og unge 
(under oppstart - planlagt ferdigstilt 1. kvartal 2022)  
4. Bruk av avtalespesialistar (2022) 
5. Tryggare legemiddelbehandling med utgangspunkt i registrerte alvorlege feil og hendingar 
(2022) 
6. Implementering av arbeidsprosesser ved innføring av IKT-verktøy (2022) 

For mer informasjon vises det til gjeldende revisjonsplan: 

https://helse-vest.no/om-oss/internrevisjon#planar-for-internrevisjon. 

 

 

Kommentarer  

Sist år da den rullerende internrevisjonsplanen ble lagt fram for styret ble det protokollert 

følgende:  
 

 Sak 74/20 Internrevisjon Adm. direktør Helle Schøyen orienterte i saken.  

Styret hadde følgende kommentarer: Det presiseres at temaet «Bruk av avtalespesialister 

innenfor fagområdene psykiatri og lungesykdommer» også omhandler psykologer med 

avtale. Vedtak: Helse Stavanger foreslår at temaene «Bruk av avtalespesialister innenfor 

fagområdene psykisk helsevern og lungesykdommer» og «Metodevurdering, forventet 

https://helse-vest.no/om-oss/internrevisjon#planar-for-internrevisjon
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effekt, uønsket variasjon og kostnadsvurdering av behandlingshjelpemidler» tas inn og 

prioriteres i gjeldende plan for internrevisjonen i Helse Vest 

 

Som det fremgår av den gjeldende revisjonsplan er «Bruk av avtalespesialister» tatt inn i 

planen.  Det andre temaet «Metodevurdering, forventet effekt, uønsket variasjon og 

kostnadsvurdering av behandlingshjelpemidler» er ikke nevnt i planen. 

 

LG drøftet saken i møte den 19. oktober 2021.Det ble fattet beslutning om at man ønsket å 

opprettholde de innspill som styret vedtok sist år.  

 

 I og med at temaet avtalespesialister er tatt inn i den rullerende plan for inneværende 

periode på generell basis, foreslås det ikke lenger å opprettholde avgrensingen til å gjelde kun 

fagområdene psykiatri (inkludert psykologer med avtaler) samt lungesykdommer, men at det 

fremmes at disse fagområdene vektlegges ved en internrevisjon av temaet. 

 

Ledelsesgruppen vurderte det videre dithen at temaet om «Metodevurdering forventet effekt 

og kostnadsvurdering av behandlingshjelpemidler» fortsatt er et tema som ønskes prioritert 

inn i den rullerende plan. Bakgrunnen for dette er at aktivitet ved behandlingshjelpemidler 

(BHM) har vært økende over år. Veksten er hovedsakelig grunnet nye behandlinger hvor det 

er behov for utstyr som ikke ligger i BHM sin nåværende portefølje.   

 

I og med at det ønskes prioritert inn et tema som ikke er tatt med i planen, la ledelsesgruppen 

til grunn at prosjektet «implementering av arbeidsprosesser ved innføring IKT –verktøy» 

nedprioriteres i gjeldende periode (2022-2023). 

 

 

Konklusjon  

Det anbefales at det fattes følgende vedtak: 
 

Helse Stavanger foreslår at temaet «Bruk av avtalespesialister» med særskilt 

vektlegging på fagområdene psykiatri (inkludert psykologer med avtale) og 

lungesykdommer» prioriteres i gjeldende plan.  Videre at temaet «Metodevurdering, 

forventet effekt og kostnadsvurdering av behandlingshjelpemidler» tas inn i planen og 

prioriteres, istedenfor temaet «Implementering av arbeidsprosesser ved innføring IKT 

–verktøy» som nedprioriteres i inneværende planperiode. 

 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Brev fra Internrevisjonen av 23. september 2021 


