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FORSLAG TIL VEDTAK  

Helse Stavanger foreslår prioritering av de samme tema som sist år, nemlig 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 på listen og prioriteres, istedenfor temaet «Implementering av arbeidsprosesser ved 

innføring IKT –verktøy» som nedprioriteres i inneværende planperiode. 
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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 29. 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 ikkje 

er pågåande eller under oppstart, eventuelt at nye prosjekt kjem til erstatning for nokre 

av dei. 

 

Gjeldende prioritering: 

 Uønskt variasjon i pasientforløp, psykisk helsevern for barn og unge (under oppstart - 
planlagt ferdigstilt 3. kvartal 2022) 

 Brukarmedverknad i føretaka (planlagt oppstart siste halvdel av 2022)  
 Bruk av avtalespesialistar  
 Tryggare legemiddelbehandling med utgangspunkt i registrerte alvorlege feil og 

hendingar  
 Implementering av arbeidsprosessar ved innføring av IKT-verktøy 
 Administrasjon av pasientar på venteliste   
 Koordinering av luftambulansehelikoptertenesta og flight following av 

ambulansehelikopteroppdrag i Helse Vest  
 

For mer informasjon vises det til gjeldende revisjonsplan: 

HVIR Revisjonsplan 2022-2023 (helse-vest.no) 
 

 

Kommentarer  

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

(74/21):  
 

Helse Stavanger slutter seg til plan for internrevisjon i Helse Vest 2022- 2023 med 
følgende innspill til justeringer: 
 
 1. Helse Stavanger opprettholder at temaet «Bruk av avtalespesialister» bør ha en 
særskilt vektlegging på fagområdene psykiatri (inkludert psykologer med avtale) og 
lungesykdommer og 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 

 

I planen (link ovenfor under «Bakgrunn») fremgår det følgende om temaet avtalespesialister: 
 

https://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Internrevisjonsrapportar/Planar/Plan%20for%20internrevisjon%202022%20-%202023.pdf
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Bruk av avtalespesialistar. Avtalespesialistane er viktige aktørar i spesialisthelsetenesta 
og bidreg til at helsetenester totalt sett blir meir tilgjengelege. I åra som kjem vil 
helseføretaka utvikle eit tettare samarbeid med avtalespesialistane med utgangspunkt i 
nye oppgåver. Kor godt vert nye retningsliner følgt opp av RHF-et, og kva utvikling viser 
samarbeidet mellom helseføretaka og spesialistane 

 

Når det gjelder det andre prosjektet knyttet opp til behandlingshjelpemidler, er dette nevnt i 

planen, men ikke prioritert inn på listen.  Det er kommentert i planen: 
 

2.2 Nye prosjekt i planen  

Det er ikkje teke inn nye prosjekt i planen under denne overskrifta. Det har komme fleire 

innspel frå helseføretaka. Innspela vil vera ein del av arkivet til revisjonsutvalet og kan 

komma til prioritering på eit seinare tidspunkt. Døme på tema er blant anna kreftkirurgi 

i Helse vest og dessutan Metodevurdering - forventa effekt av kostnadsvurdering av 

behandlingshjelpemiddel 

 

Som det fremgår av den gjeldende revisjonsplanen er temaet «Bruk av avtalespesialister» 

medtatt på prioriteringslisten.  Det andre temaet, «Metodevurdering, forventet effekt, uønsket 

variasjon og kostnadsvurdering av behandlingshjelpemidler», er ikke prioritert inn på listen. 

 

Ledergruppen drøftet saken i møte den 18. oktober 2022. Det ble fattet beslutning om at man 

ønsket å opprettholde de innspill som styret vedtok sist år.  

 
  

Konklusjon  

Det anbefales at det fattes følgende vedtak: 
 

Helse Stavanger foreslår prioritering av de samme tema som sist år, nemlig 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 på listen og prioriteres, istedenfor temaet 

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

i inneværende planperiode. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Brev fra Internrevisjonen av 29. september 2022 
 


