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Internrevisjonsrapport 09/2015; oppfølging av vedtatte 
fagplaner i Helse Nord.  
  
Saksbehandler:   Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde 
Møtedato:  17.3.2016 

1. Sammendrag og anbefaling 
Helse Nords internrevisjonsteam utførte høsten 2015 revisjon for å avdekke om 
styrevedtatte fagplaner i Helse Nord ble fulgt opp i Helse Nord, i Finnmarkssykehuset og 
i de andre helseforetakene i regionen.  
Revisjonsrapporten vedlegges.  
 
Hovedkonklusjonene i rapporten var flg:  
«Internrevisjonen har konstatert at det i liten grad framkommer av formelle 
styringsdokumenter at vedtatte fagplaner er fulgt opp ved konkretisering i 
oppdragsdokument og budsjett det enkelte år, slik styrevedtakene for flere av fagplanene 
forutsetter. Implementering av fagplaner har heller ikke blitt integrert i foretakenes 
styringssystemer. Det er iverksatt mange tiltak i samsvar med fagplanene, men foretakene 
har ikke en systematisk tilnærming til gjennomføring av fagplanene, og det er ikke etablert 
rapporteringsrutiner og oppfølgingstiltak som bidrar til å sikre at eventuelle mangler i 
gjennomføringen blir avdekket og korrigert i tide.  
På denne bakgrunn konkluderer internrevisjonen med at Helse Nord RHF og 
helseforetakene ikke har fulgt opp styrevedtatte fagplaner med en systematikk som gir 
rimelig sikkerhet for at fagplanene fører til planlagt utvikling for de aktuelle fagområder.  
 
Anbefalinger  
Internrevisjonen har gitt anbefalinger innenfor alle revisjonens fokusområder, både til 
Helse Nord RHF og til helseforetakene, som kan øke sikkerheten for en faglig utvikling i 
samsvar med vedtatte fagplaner.» 
 
Finnmarkssykehuset har tatt til etterretning rapportens konklusjon og har startet 
arbeidet med systematisk gjennomgang av vedtatte fagplaner.  

2. Bakgrunn 
Helse Nord RHF har de siste årene gjennomgått en rekke av sine fagplaner og sørget for 
at disse er blitt oppdatert. Etter styregodkjenning i Helse Nord legges planene ut på 
Helse Nords hjemmeside:  
http://www.helse-nord.no/category636.html 
 
Finnmarkssykehuset har deltatt med personell i utarbeidelsen av disse fagplanene, og 
har vært aktiv med å gi innspill til planene. Fagplanene har også vært gjennom 
styrebehandling.  
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Da Helse Nords revisjonsteam intervjuet Finnmarkssykehusets ansatte sist høst var det 
mulighet for Finnmarkssykehusets ansatte å gi innspill til revisjonsteamet. Vi gav 
innspill om flg:  

• Manglende enhetlig struktur på fagplanene 
• Manglende redigering av vedtatte fagplaner før publisering på Internett 
• Manglende oversikt over publisering på Internett (minst én vedtatt fagplan var 

ikke publisert på nett) 
 
Etter at planene har vært vedtatt har en rekke av tiltakene i planene vært gjennomført i 
henhold til styrevedtaket. Imidlertid har denne oppfølgingen av fagplanene ikke vært 
gjort på en strukturert måte. Det har i Helse Nord ikke vært et rapporteringssystem på 
vedtatte fagplaner slik det for eksempel er på Oppdragsdokumentet. 
Finnmarkssykehuset har heller ikke gjennomgått fagplaner på en strukturert måte.  
 
Revisjonsteamet har flg konklusjon i sin rapport:  
 
«Internrevisjonen anbefaler at Helse Nord RHF:  
1. Utarbeider en felles mal for fagplaner, eventuelt med tilhørende veiledning. Malen bør 
legge til rette for at det framkommer tydelig hva som er fagplanens formål og hvilken 
effekt man ønsker å oppnå gjennom foreslåtte tiltak.  
2. Vurderer, i framtidige saksframlegg for styret i Helse Nord RHF om fagplaner, å:  
a. Inkludere informasjon om hvilke særskilte tildelinger til implementering av fagplanen 
det legges opp til i planperioden.  
b. Invitere til styrevedtak som forutsetter at det utarbeides foretaksspesifikke 
implementeringsplaner som konkretiserer oppfølgingen av regional fagplan.  
3. Inkluderer konkrete krav i helseforetakenes oppdragsdokumenter om implementering 
av fagplaner.  
4. Avklarer i budsjettdokumenter hvordan midler tildelt til gjennomføring av fagplaner 
kan benyttes, fortrinnsvis ved å relatere tildelingen til et konkret krav i 
oppdragsdokumentet.  
5. Aktivt følger opp helseforetakenes gjennomføring av egne implementeringsplaner.  
6. Vurderer/klargjør fagrådenes rolle i oppfølging av fagplaner og forsikrer seg om at alle 
fagrådene har en arbeidsform som samsvarer med ønsket praksis.  
7. Forsikrer seg om at rolle og styringslinjer for rådgiver/regional diabetessykepleier er 
avklart og hensiktsmessig, både i forhold til Fagavdelingen i Helse Nord RHF, fagrådet, 
Nordlandssykehuset og øvrige helseforetak i regionen.  
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Internrevisjonen anbefaler at Finnmarkssykehuset, UNN, Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset:  
 
8. Utarbeider implementeringsplaner for hver enkelt fagplan.  
9. Integrerer mål/tiltak for fagplaner i sine styringssystemer.  
10. Har en aktiv oppfølging i lederlinjen for å sikre at eventuelle mangler i 
gjennomføringen blir avdekket og korrigert i tide.» 

3. Saksvurdering/analyse 
Etter at revisjonsrapporten ble offentliggjort har medisinsk fagsjef sammen med 
klinikksjefer, økonomisjef og evt aktuelle avdelingsledere igangsatt arbeidet med å 
gjennomgå vedtatte fagplaner.  
 
Flg fagplaner er hittil gjennomgått:  
8.1.2016:  Rehabilitering og diabetes 
15.1.2016:  Kreft og hud 
20.1.2016:  Nyre og revmatologi 
 
Resten av fagplanene vil bli gjennomgått fram mot sommeren 2016.  
Arbeidet består i en grundig og systematisk gjennomgang for å se til at planenes innhold 
blir iverksatt og dessuten at Finnmarkssykehuset blir tilført den økonomistyrkingen 
som foretaket er lovet i de samme fagplanene.  

4. Risikovurdering 
Saken støtter opp om våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt 

5. Budsjett/finansiering 
Kostnadssiden ved å iverksette fagplanene balanseres av finansiering; både over 
rammefinansieringen og som følge av spesifikke tilskudd som ligger i det vedtatte 
planverket.  

6. Medbestemmelse 
Saken er drøftet med tillitsvalgte og vernetjenesten på foretaksnivå 7.3.2016.  

Vedlegg 
Internrevisjonsrapport 09/2015, oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord.  
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