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Sammendrag
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Ved dette tilsynet ble det undersokt om Ibretaket gjeanom systematisk styring,
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Systernrevisjonen om laUd  folgende områder:
I . Motta, registrere og videreformidle henvisning internt i virksomheten

Vurdere henvisninger og prioritere start helsehjelp
Utrede, diagnostisere og iverksette bchandling

Avvik:
Helgelandssykehuset 1-1F, Sandnessjoen sorger ikke forat vurdering av henvisninger. og
håndtering av viderehenvisninger cr i tråd med regelverket.
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Helgelandssykehuset HF,
Sandnessjøen i perioden 18.01.12 — 07.06.12. Revisjonen inngår som en del av det
landsomfattende tilsynet med spesialisthelsetjenesten i inneværende år.

Tilsynet er gjeimomført av et team bestående av representanter for Fylkesmannen i
Finnmark, Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om
statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i
lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av
lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og
andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir
derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder
tilsynet omfattet.

Avvik  er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
Merknad  er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov
eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for
forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
Helgelandssykehuset HF er lokalsykehus og betjener en befolkning på ca. 75 000
innbyggere. Foretaket har hovedkontor i Mo i Rana og ledes av administrerende
direktør. Foretaket består av tre sykehusenheter i henholdsvis Mosjøen, Sandnessjøen
og Mo i Rana. Hver av sykehusenhetene har en avdelingsdirektør som rapporterer til
administrerende direktør.

Ifølge organisasjonskartet er det avdelingsdirektør som er det første felles
organisatoriske nivå for ansatte i ulike avdelinger som er involvert i håndtering av
henvisninger, utredning og behandling av pasienter med tykk- og endetarmskreft.

Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen er inndelt i åtte områder og hvert område ledes
av en avdelingssjef som rapporterer til avdelingsdirektør.

De områdene som tilsynet omfattet er:
Kirurgisk og føde/gyn. -område

består av ti avdelinger, herunder 5-dagersavdeling m/kreftpoliklinikk og palliativt
senter, avdeling for kirurgiske leger, kirurgisk poliklinikk og driftssykepleier.
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Medisinsk område
består av fem avdelinger, herunder avdeling for medisinsk og geriatrisk poliklinikk,
laboratoriet og avdeling for medisinske leger.

Røntgen område
består av en avdeling.

Intern service
består av seks avdelinger, herunder avdeling for merkantil.

Hver av disse avdelingene ledes av en avdelingsleder som rapporterer til avdelingssjef,
unntatt er avdeling for driftssykepleier som er direkte underlagt avdelingssjef.

Følgende funksjonsfordeling av kreftkirurgi ble vedtatt av Helse Nord RHF i desember
2010 og revidert i januar 2011: Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana og Sandnessjøen
opererer kreft i tykktarm. Kreft i endetarm skal opereres ved UNN HF, Tromsø eller ved
Nordlandssykehuset HF, Bodø.

Gjennomføring
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 18.01.12. Oversikt over dokumenter virksomheten har
oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet  Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 28.03.12.

Journalgjennomgang av 13 journaler fra pasienter som er behandlet for tykk- eller
endetarmskreft i løpet av det siste året.

Intervjuer
13 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i
kapitlet  Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 29.03.12.

Hva tilsynet omfattet
Fylkesmannen har undersøkt om foretaket gjennom systematisk styring håndterer
henvisninger, herunder viderehenvisninger, samt utreder og starter behandling på en
forsvarlig måte og i tråd med regelverket. Tilsynet er begrenset til tykk- og
endetarmskreft.

Prosessen fra en henvisning er mottatt og fram til igangsatt behandling eller
viderehenvisning, består av mange aktiviteter. Fylkesmannen har ved
journalgjennomganger og intervjuer vurdert logistikken i pasientforløpene, med særlig
vekt på pasienter som av ulike grunner ikke følger hovedløpet. Det gjelder for eksempel
uavklarte forhold ved pasientens helsetilstand og/eller interne forhold i foretaket.
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Det er kjent at det er fare for svikt i overganger mellom ulike enheter. Sentralt i dette
tilsynet er tidsbruken fra henvisningen mottas til behandlingen starter, og hvordan
henvisende og mottakende enheter sikrer aktivitetene ved viderehenvisninger.

I juni 2011 presenterte Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forløpstider i
kreftbehandlingen. Forløpstidene er ikke en pasientrettighet, men et eierkrav fra HOD
til de fire regionale helseforetakene og beskriver når vurdering, utredning og behandling
senest bør starte etter at spesialisthelsetjenesten har mottatt en henvisning.

Forløpstidenes variabler:
Vurdering av henvisning (5 virkedager):  Tid fra henvisningen blir mottatt og til den
er vurdert og frist for nødvendig helsehjelp er satt.
Oppstart av utredning (10 virkedager):  Tid fra den første henvisningen blir mottatt
og til oppstart av utredningen.
Oppstart behandling (20 virkedager):  Tid fra den første henvisningen blir mottatt og
til oppstart av behandling av sykdommen.

Målet er at 80 % av pasientene kommer innenfor forløpstidene på 5-10-20 dager. Fra
24. juni 2011 ble forløpstidene tatt inn i Helsedirektoratets nasj onale retningslinjer for
ulike kreftformer.

Fylkesmannen har foretatt en begrenset kartlegging av forløpstider i kreftbehandlingen
ved Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen. Journaler for 13 pasienter med diagnosene
tykk- eller endetarmskreft (ICD-10 koder C 18.0 — 18.9, C 19 og C 20) ble gjennomgått.
10 av henvisningene var mottatt etter at forløpstidene ble innført. Alle pasientene vi
kartla var vurdert innen 6 virkedager, startet utredet innen 35 dager og startet
behandling innen 41 dager. Gjennomgang av journalene gir ikke grunnlag for å
konkludere med at utredning og behandling er uforsvarlig.

5. Funn
Ved tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere ett avvik. Det ble ikke
gitt merknader.

Avvik:
Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen sørger ikke for at vurdering av henvisninger, og
håndtering av viderehenvisninger er i tråd med regelverket.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-2, jfr. § 2-2
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-2, jfr. § 2-1 b annet ledd
Forskrift om prioritering av helsetjenester § 4 første ledd og § 5
Forskrift om ventelisteregistrering § 3 og § 4
Internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Avviket bygger på følgende observasjoner:
Standardiserte utgående brev til pasient og henvisende instans gir ikke
informasjon om resultatet av rettighetsvurdering og hvilken frist for helsehjelp
som er satt.
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Registrering i elektronisk journal (DIPS) gir motstridende og mangelfull
informasjon om prioritering og frister (funn i 9 av 13 tilsette journaler).
Det framkom av intervjuer at ansatte ikke har fått nødvendig opplæring i
regelverket og DIPS, herunder opplæring for å fastsette og registrere juridiske
frister for nødvendig helsehjelp.
Det føres ikke ventelister for pasienter som har fått frist for helsehjelp.
Viderehenvisninger internt/til andre foretak inneholder ikke opplysninger om
ansiennitetsdato og rettighetsstatus.

Vurdering av virksomhetens styringssystem
Foretaket organiserer og tilrettelegger ikke virksomheten på en slik måte at personell
som er involvert i de ulike fasene for vurdering av henvisninger og håndtering av
viderehenvisninger har nødvendig kunnskap til å ivareta sine lovpålagte oppgaver.

Foretaket sørger heller ikke for at personellet har felles rutiner for å registrere
ansiennitetsdato, rettighetsstatus og ventelister i DIPS.

DocMap benyttes som avvikssystem, men det er ikke ens forståelse for hva som skal
meldes som avvik. Ledelsen sørger ikke for at avvikssystemet brukes som et
styringsverktøy og for at uønskede hendelser bidrar til læring.

Regelverk
Lov av 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
Lov av 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten
Lov av 2. juli 1999 om pasient- og brukerrettigheter
Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
Forskrift av 1. desember 2000 om prioritering av helsetjenester, rett til
nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og
om klagenemd
Forskrift av 7. juli 2000 om forskrift om ventelisteregistrering
Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

8. Dokumentunderlag
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av
betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Organisasjonskart for helseforetaket og for sykehuset
Innholdsfortegnelse på kvalitets- og internkontrollsystemet
Henvisningsadministrering kirurgisk poliklinikk
Merkantil avdeling - postbehandling
Fordeling av elektroniske henvisninger
Rutiner for vevsprøver
Kirurgisk område - arbeidsflyt
Organisasjonskart og ansvarsområder
Oversikt over ansatte/vikarer som er involvert i håndtering og i
utredning/diagnostisering av pasientgruppen
Diverse rutiner i forbindelse med gjennomføring av skopi
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Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisj onsbesøket:
Funksjonsbeskrivelse driftssykepleier (ikke datert)
Arbeidsrutiner for driftssykepleier (ikke datert)
Behandling av røntgenhenvisninger (ikke datert)
Arbeidsflytskjema medisinsk poliklinikk
Generelt informasjonsskriv til pasienter
Brev sendt til pasienter

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Nordland:
Varsel om tilsyn i brev fra Fylkesmannen i Nordland til Helgelandssykehuset
HF av 18.01.12
Oversendelse av dokumentasjon med følgebrev fra Helgelandssykehuset
Sandnessjøen til Fylkesmannen i Nordland i ekspedisjon av 28.02.12
Program for tilsyn med Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen; brev av
07.03.12 fra Fylkesmannen i Nordland til Helgelandssykehuset HF,
Sandnessjøen ved avdelingssjef Marit Hermstad
Endring av program sendt som e-post 21.03.12 til avdelingssjef Marit Hermstad

9. Deltakere ved tilsynet
I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og
over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn Funks'on / stillin Å nin smøte Interv.0 Sluttmøte
administrerendePer Martin Knutsen x x
direktør

Knut Gullesen avdelingsdirektør x x

leierkepBente Neergaard sy
xkirurgisk poliklinikk

ssjefTor Robert Barth-Heyerdahl
avdeling

x
intern service område

Ann-Iren P. Melstein avdelingsleder
kirurgisk avdeling

Guri Bosness driftssykepleier x x x

Gerd Toril Grande fagarbeider x x x

Frøydis Karlsen kontormedarbeider x x

Sissel Marit Albertsen helsesekretær x x x

avdelingslederØyvind Kvale x x xmerkantil
eJohn Kufås overleg

x x xkirurgisk avdeling
leierkepBritt Klaussen sy

x x xkirurgisk poliklinikk
slederAnn Karin Kjeldsand avdeling

x x xkirurgisk poliklinikk

Randi Børgesen sykepleier x
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Lars Inge Ingebrigtsen rådgiver x

Kaja Rasinska
overlege

x x
røntgen avdeling
avdelingsleder

Jaroslaw Skrzypek
avdeling for kirurgiske

 legerx x

avdelingssjef
Dag Stefansen x x

medisinsk område
avdelingssjef

Marit Hermstad kirurgisk og føde/gyn. x x x
-område

Sigurd Finne (telefon) kvalitetsleder x

avdelingsleder
Sølvi Albrigtsen Hansen x

medisinsk avdeling
avdelingsleder

Mona Arntsen x
medisinsk poliklinikk
avdelingsleder

Sølvi Hestnes x
føde/ n
avdelingsoverlege

Ranveig Aspevik kirurgisk avdeling x
Rana

Tatj ana Sørøy radiograf x

Marit Mardahl radiograf x

overlege
Istvan Gål medisinsk avdeling x

Rana

Gunnar Sjøset teknisk sjef x

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Linda Njarga, rådgiver/sykepleier - revisjonsleder
Elisabeth Arntzen, seniorrådgiver/lege - revisor
Evy Basso Moen, fagansvarlig/jurist - revisor
Grethe Ellingsen, fylkessykepleier - revisor
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1 SAMMENDRAG 

Rapporten er utarbeidet etter internrevisjon ved Helgelandssykehuset HF i perioden 05.12.2011 – 
15.03.2012.  
 
Formålet med revisjonen: 
Revisjonens formål har vært å undersøke om det er etablert intern styring og kontroll som gir rimelig 
grad av sikkerhet for at bestilte prøvesvar kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen 
forsvarlig tid. 
 
Begrepsbruk: 
Bestilling:  Fellesbetegnelse for henvisning til radiologiske undersøkelser og rekvisisjon til ulike 

laboratorie- og patologiundersøkelser. 
Prøvesvar:  Svar på diagnostiske undersøkelser innenfor områdene radiologi, patologi og ulike 

laboratoriefag. 
 
Konklusjon: 
Basert på de undersøkelser som er foretatt, i hovedsak ved Helgelandssykehuset Mosjøen, konkluderer 
Internrevisjonen med at: 
Helgelandssykehuset HF har mange viktige rutiner og kontrolltiltak på plass. Det er likevel påvist 
svakheter som bør korrigeres for å gi rimelig grad av sikkerhet for at bestilte prøvesvar kommer fram til 
riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen forsvarlig tid. 
 
Svakheter/forbedringsmuligheter: 
De vesentligste svakhetene knyttet til de reviderte prosessene er etter Internrevisjonens vurdering: 

 Det er i liten grad utarbeidet konkrete mål for bestillerenhetenes rolle i de reviderte prosesser. 

 Avdekkede risikofaktorer er ikke håndtert, og det er uklart hvordan foretaket tenker å følge dette 
opp. 

 Det er ikke tilrettelagt for elektronisk bestilling og svarutsending mellom sykehusenhetene internt i 
foretaket eller mellom foretakene i helseregionen. 

 Det framgår ikke alltid klart i journalen hvilke bestillinger som er gjort. Dette gjelder spesielt 
mikrobiologiske dyrkninger, histologiske og cytologiske undersøkelser. 

 Ventetiden for elektive MR-undersøkelser er ofte lengre enn det som er anbefalt fra radiolog etter 
en medisinskfaglig vurdering. 

 En ikke ubetydelig andel lab- og røntgensvar er usignert 30 dager etter at de foreligger. 

 Foretaket har ikke gjennomgående systemer for å kontrollere at alle bestilte svar mottas. 
 

Anbefalinger: 
Internrevisjonen har gitt seks anbefalinger til Helgelandssykehuset HF om forbedringstiltak relatert til 
målformuleringer, risikovurderinger, rutiner og kontrolltiltak. 
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2 INNLEDNING 

Bestilling og mottak av prøvesvar har stor betydning for den helsehjelp som ytes i spesialisthelse-
tjenesten. Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon ved Helgelandssykehuset HF i perioden 
05.12.2011 – 15.03.2012. Prosjektet inngår i vedtatt revisjonsplan for 2011/2012, og gjennomføres i alle 
de fire sykehusforetakene i Helse Nord. 
 
Internrevisjonen har omfattet følgende aktiviteter: 

 Melding om internrevisjon sendt ut 05.12.2011. 

 Oppstartsmøte 20.02.2012. 

 Dokumentgjennomgang. Oversikt over dokumenter som er innhentet i forbindelse med revisjonen er 
gitt i vedlegg 1, Dokumentoversikt. 

 Intervju av 28 ledere og øvrige medarbeidere ved Helgelandssykehuset i perioden 20.02.– 
22.02.2012. Se vedlegg 2, Deltakeroversikt. 

 Verifikasjoner/tester. Se nærmere beskrivelse i kapittel 4, Metoder. 

 Oppsummeringsmøte 22.02.2012. 

 Rapportutkast oversendt 12.04.2012 til uttalelse og kvalitetssikring av fakta. 

2.1 Begrepsbruk 

Henvisning: Formell forespørsel om at en annen helsefaglig instans skal utrede eller behandle 
pasientens helseproblem. Her: kliniske avdelingers/poliklinikkers henvendelse til 
Røntgenavdelingen med forespørsel om radiologiske undersøkelser. 

Rekvisisjon: Dokument eller blankett der det bestilles noe som inngår i arbeidet med et 
helseproblem. Her: bestillingsskjema for ulike laboratorie- og patologiundersøkelser. 

Bestilling:  Her: fellesbetegnelse for utfylte henvisninger til radiologiske undersøkelser og 
rekvisisjoner til ulike laboratorie- og patologiundersøkelser. 
Der begrepene henvisning eller rekvisisjon benyttes i teksten, tillegges ikke disse 
begrepene annen betydning enn bestilling. 

Prøvesvar:  Her: svar på diagnostiske undersøkelser innenfor områdene radiologi, patologi og ulike 
laboratoriefag. 
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3 FORMÅL OG OMFANG 

3.1 Formål med revisjonen 

Revisjonens formål har vært å undersøke om det er etablert intern styring og kontroll som gir rimelig 
grad av sikkerhet for at bestilte prøvesvar kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen 
forsvarlig tid. 

3.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen omfattet prøvesvar fra undersøkelser ved røntgenavdelinger og ulike laboratorier som: 

 Rekvireres av Bestiller ved utvalgte enheter i Helgelandssykehuset HF, og utføres av diagnostiske 
enheter (Utfører) i eget helseforetak. 

 Rekvireres av Bestiller ved utvalgte enheter i Helgelandssykehuset HF, og utføres av diagnostiske 
enheter (Utfører) utenfor eget helseforetak. Her omfattes bare bestillers rolle. 

 Rekvireres av Bestiller ved annet helseforetak i Helse Nord, og utføres av diagnostiske enheter 
(Utfører) i Helgelandssykehuset HF. Her omfattes bare utførers rolle. 
 

Figur 1: Illustrasjon av prosessforløpet som omfattes av denne revisjonen. 

 
 
Helgelandssykehusets aktivitet i Mosjøen var omfattet av revisjonen, og følgende bestillerenheter var 
utvalgt: 

 Medisinsk område 

 Kirurgisk område 
 
Revisjonen har hatt hovedfokus på følgende prosesser/aktiviteter: 

 Målsettinger og risikovurderinger. 

 Bestilling. 

 Diagnostisk enhets (utførers) rutiner for mottak og registrering av bestillinger. 

 Adressering og utlevering av prøvesvar. 

 Bestillers metode for å motta/søke fram svar. 

 Ansvar for oppfølging av prøvesvar. 

 Etablerte kontroll- og oppfølgingstiltak. 
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Følgende tema har ikke vært omfattet av denne internrevisjonen: 

 Vurderinger av hvilke diagnostiske undersøkelser som bestilles. 

 Hvilke tiltak som er etablert for å sikre at de svar som utgis er korrekte. 

 Mottak av bestillinger fra enheter utenfor helseforetakene i Helse Nord. 

 Oversendelse av prøvesvar til andre enheter enn helseforetakene i Helse Nord. 

3.3 Revisjonskriterier 

Internrevisjonen har tatt utgangspunkt i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og COSO-
rammeverket for internkontroll for å etablere kriteriene for vurdering av foretakets interne styring og 
kontroll (internkontroll) innenfor revisjonens fokusområder. Dette innebærer en vurdering av forhold 
relatert til foretakets: 
 

 Styrings- og kontrollmiljø, 
herunder: organisasjonsstruktur, fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet, kompetanse og 
opplæring. 

 Målsettinger og risikovurderinger, 
herunder: etablere klare mål for prosesser/aktiviteter og gjennomføre risikovurderinger opp mot 
disse målene. 

 Tiltak for å ha styring og kontroll, 
herunder: prosedyrer, rutiner og etablerte nøkkelkontroller. 

 Oppfølging, 
herunder: systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer 
som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. 

 
Etterlevelse av relevante lov- og forskriftsbestemmelser inngår som en del av revisjonskriteriene, og er 
vurdert i forbindelse med problemstillinger der dette er aktuelt. 
 
Særlig relevante lov- og forskriftsbestemmelser for denne revisjonen er: 

 Spesialisthelsetjenesteloven § 3-2. Journal- og informasjonssystemer. 
Helseinstitusjonen skal sørge for at journal- og informasjonssystemene er forsvarlige.  

 Pasientrettighetsloven § 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp. 
Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare dersom 
pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets 
effekt. Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når faglig forsvarlighet krever at en pasient 
som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp. 

 Journalforskriften § 8. Krav til journalens innhold. 
Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er relevante og nødvendige: 
f) Foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, diagnose, behandling, pleie og annen 
oppfølgning som settes i verk og resultatet av dette. Plan eller avtale om videre oppfølgning. 

 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. 
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4 METODER 

Dokumentgjennomgang 
Tilsendt/framlagt dokumentasjon er gjennomgått og inngikk i grunnlaget for forberedelser av intervju. 
Se vedlegg 1, Dokumentoversikt. 
 
Intervju 
Til sammen 28 ledere og øvrige medarbeidere ved Helgelandssykehuset HF er intervjuet i perioden 
20.02.–22.02.2012, hovedsakelig gjennom gruppeintervjuer. Dette er representanter fra foretaksledelse, 
foretaksstab, lokal ledelse og stab i Mosjøen, samt Medisinsk og Kirurgisk område i Mosjøen. 
Se vedlegg 2, Deltakeroversikt.  
 
Verifikasjoner/tester  
 
Test 1: Andel røntgensvar besvart innen tre uker, interne bestillere 

Det ble undersøkt hvor stor andel av undersøkelsene ved Røntgenavdeling Mosjøen, bestilt av 
interne bestiller, som er beskrevet og sendt ut innen tre uker etter at undersøkelsen er 
gjennomført. I undersøkelsen ble det skilt mellom: 
 
1 A: MR-undersøkelser, og 
1 B: Tradisjonelle røntgenundersøkelser (unntatt MR) 
 
Dataene ble hentet fra DIPS RIS, den 15.03.2012. 
 
Nærmere spesifikasjoner og en oppsummering fra testen framgår av vedlegg 3 og omtales i 
kap. 5.4. 

 
Test 2: Svar i restanse ved Helgelandssykehuset HF. 
 Med utgangspunkt i oversikt over antall usignerte labsvar og røntgensvar til vurdering ble det 

undersøkt: 
a) Hvor stor andel av svarene som har en restansetid på mer enn 30 dager. 
b) Hvordan andelen usignerte svar er fordelt mellom Fellesgrupper og Personlige grupper. 
 
Dataene ble hentet fra Helse Nords styringsportal SAS den 26.01.2012. 
 
Internrevisjonen er kjent med at det fortsatt pågår kvalitetssikring av dataoverføring og 
strukturering i SAS. Våre data ble derfor sammenlignet med kildedata fra DIPS Mosjøen den 
19.02.2012. Sammenligningen viste godt samsvar med de aggregerte tallene for Mosjøen i 
datagrunnlaget for test 2. 

 
Nærmere spesifikasjoner og en oppsummering fra testen framgår av vedlegg 4 og omtales i 
kap. 5.5. 
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5 OBSERVASJONER OG VURDERINGER 

I dette kapittelet redegjøres det for observasjoner og vurderinger etter en struktur som samsvarer med 
fokusområdene for revisjonen. Hvert tema/område oppsummeres med de observasjoner som etter 
Internrevisjonens oppfatning utgjør de vesentligste svakheter/forbedringsmuligheter. 

5.1 Målsettinger og risikovurderinger 

Uklare eller manglende målsettinger for den samlede virksomheten, og for ulike områder og prosesser, 
medfører ofte styringsmessige utfordringer. Dokumenterte risikovurderinger skal bidra til at vesentlige 
risikoer for manglende måloppnåelse identifiseres og håndteres. Revisjonen har ved hjelp av 
dokumentgjennomgang og intervju kartlagt om det er etablert formelle målsettinger og gjennomført 
dokumenterte risikovurderinger for prosessene relatert til bestilling og mottak av prøvesvar. 
 
De utførende enheter har enkelte definerte mål relatert til svartid. Dette gjelder eksempelvis: 

 Røntgenavdelingen: Alle undersøkelser skal besvares innen tre uker etter gjennomført undersøkelse. 

 Laboratoriet: Øyeblikkelig hjelp skal besvares innen 1 time. 
 
Faktisk måloppnåelse blir imidlertid ikke målt og fulgt opp systematisk.  
 
Bestillende klinikker har i liten grad formelle mål for de reviderte prosesser. Det er imidlertid en klar 
forventning fra ledelsen om at mottatte svar skal signeres forløpende. Dette overvåkes også av lokal 
ledelse i Mosjøen. Se kap. 5.6 og 5.7. 
 
Det er mange utfordringer knyttet til å oppnå rimelig sikkerhet for at bestilte prøvesvar kommer fram til 
riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen forsvarlig tid. Spesifikke mål og dokumenterte 
risikovurderinger bør være et utgangspunkt for innretningen av internkontrollen. 
 
Denne revisjonen har vist at det ved Helgelandssykehuset HF er utført dokumenterte risikovurderinger 
for å skaffe oversikt over risikofaktorer knyttet til deler av prosessene for bestilling og mottak av 
prøvesvar. De identifiserte risikofaktorer er imidlertid ikke fulgt opp og håndtert på en systematisk og 
dokumentert måte. Det framstår også som uklart hvem som har ansvar for de kartlagte risikofaktorene.  
 
 

 

Svakheter/forbedringsmuligheter – Målsettinger og risikovurderinger 
 

 Det er i liten grad utarbeidet konkrete mål for bestillerenhetenes rolle i de reviderte prosesser. 

 Avdekkede risikofaktorer er ikke håndtert, og det er uklart hvordan foretaket tenker å følge dette 
opp. 
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5.2 Bestilling 

Presise og komplette opplysninger i bestillingen er avgjørende for at forventede prøvesvar skal komme 
fram til riktig mottaker innen forsvarlig tid. Internrevisjonen har undersøkt rutinene for bestilling av 
prøvesvar og hvilken opplæring bestillere har fått. 
 
Bestillere i Helgelandssykehuset Mosjøen kan bestille følgende undersøkelser elektronisk: 

 Alle undersøkelser som skal utføres ved Laboratoriet Mosjøen. Ved øyeblikkelig hjelp må det ringes i 
tillegg. 

 Blodprøver som skal analyseres utenfor foretaket. Slike bestillinger krever i tillegg papirrekvisisjon 
som skal følge prøvematerialet (sendeskjema). Den elektroniske bestillingen gjelder for selve 
prøvetaking og for dokumentasjon i pasientens journal/intern oversikt. 

 Radiologiske undersøkelser. 
 
Følgende papirrekvisisjoner finnes og skal benyttes i Helgelandssykehuset HF: 

 Analyserekvisisjon, Laboratoriet, Helgelandssykehuset HF Mosjøen. Kan benyttes som alternativ 
bestillingsmåte internt. 

 Rekvisisjon til eksterne laboratorier. Benyttes når det bestilles prøvesvar hos enheter utenfor 
foretaket (sendeskjema). 
 

De diagnostiske enhetene mottar i tillegg enkelte bestillinger på papir fra eksterne bestillere. 
 
Etablert praksis er at svar på laboratorieprøver som gjelder inneliggende pasienter skal bestilles til 
sengeposten, mens prøvesvar for polikliniske pasienter skal bestilles til en navngitt lege med 
rekvirentkode. Et rekvirentregister viser hvilken rekvirentkode den enkelte lege er tildelt. Av intervju 
framgikk det at bestillinger for inneliggende pasienter noen ganger gjøres i bestillende leges navn. For 
Laboratoriet framstår da bestillingen som om det gjelder en poliklinisk pasient. Dersom pasienten ikke 
ankommer Laboratoriet for prøvetaking inaktiveres slike bestillinger av laboratoriets personell. 
 
Gjennom revisjonen framkom det at det er ulike oppfatninger om hva som er korrekt/ønsket bestillings-
rutine for pasienter ved Medisinsk dagenhet. I enhetens skriftlige prosedyre framgår det at bestillinger 
skal gjøres til en lege via personlig rekvirentkode. Gjennom intervjuer framkom det imidlertid også opp-
fatninger om at riktig praksis er å bestille via enhetens kode. Begge deler praktiseres. I tillegg mottar 
også Laboratoriet enkelte bestillinger i sykepleieres navn. Disse endrer Laboratoriet til enhetens kode. 
Internrevisjonen har ikke undersøkt om det registreres ulike omsorgsnivå for pasienter ved Medisinsk 
dagenhet, og om det eventuelt er sammenheng mellom ulike omsorgsnivå og rutiner for registrering av 
bestillinger. Mottatt informasjon tyder imidlertid ikke på at forskjellene har en slik sammenheng. 
Omsorgsnivå har betydning for finansiering og reguleres av regelverk knyttet til dette. 
 
Internrevisjonen har fått opplyst at papirrekvisisjoner til sendeprøver mangler relativt ofte. For 
inneliggende pasienter etterlyser Laboratoriet disse fra bestiller. For polikliniske pasienter fyller 
laboratoriets personell oftest ut sendeskjema på bakgrunn av mottatt elektronisk bestilling. Det er 
imidlertid ulik praksis for hvordan rekvirentopplysninger for sendeprøver oppgis. Det benyttes blant 
annet avdelingsnavn, personlig leges navn og i noen tilfeller rekvirentkode tildelt fra mottaker av prøver. 
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Prøver som videresendes til andre via det lokale laboratoriet registreres i DIPS slik at opplysninger om 
hvilke analyser som er bestilt hos eksterne laboratorier er tilgjengelig for bestiller. Ved dagens praksis 
gjelder dette alle prøver unntatt prøver til patologiske undersøkelser og de fleste mikrobiologiske 
dyrkninger, disse sendes oftest direkte fra operasjonsenhet eller poliklinikk. 
 
Etter Internrevisjonens oppfatning har bestillinger av histologiske og cytologiske undersøkelser et slikt 
innhold at det bør finnes en gjenpart av selve bestillingen i pasientens journal. Ved Helgelandssykehuset 
Mosjøen skrives alltid bestillinger av patologiske undersøkelser av lege, på papir eller via elektronisk 
skjema i DIPS (som skrives ut og sendes). Det er ikke rutine for å ta kopi/scanne bestillinger som er utfylt 
på papir. I slike tilfeller er dermed selve bestillingen bare dokumentert i pasientens journal ved eventuell 
opplysning i journalnotat om at prøve er tatt. 
 
Røntgenundersøkelser bestilles med en navngitt lege som bestiller. Bestiller angir hastegrad og eventuelt 
konkret tidspunkt for ønsket undersøkelse, for eksempel når undersøkelse ønskes samordnet med time 
hos lege.  
 
Det ble i intervju opplyst at nye turnusleger rutinemessig mottar relevant informasjon fra 
Røntgenavdelingen og Laboratoriet som del av det faste programmet, og at avdelingene ellers bidrar 
med slik informasjon på forespørsel. Internrevisjonen har mottatt eksempler på velkomsthefter, 
opplæringsrutiner og sjekklister for nytilsatte ved de bestillende enheter, men har ikke undersøkt 
nærmere i hvilken grad de reviderte prosesser omfattes av opplæringsrutinene. 
 
Internrevisjonens konstaterer at det fra foretaket forventes at det legges til rette for elektronisk 
bestilling og svarutsending mellom ulike systemer og helseforetak i regionen så snart som mulig.  
 
 

 

Svakheter/forbedringsmuligheter – Bestilling 
 

 Det er ikke tilrettelagt for elektronisk bestilling og svarutsending mellom sykehusenhetene internt i 
foretaket eller mellom foretakene i helseregionen. 

 Laboratorieprøver for inneliggende pasienter registreres noen ganger i bestillende leges navn. Dette 
kan resultere i at bestillingen inaktiveres, og at prøvene ikke blir tatt.  

 Det er ulike oppfatninger om hva som er korrekt/ønsket praksis for registrering av rekvirent når det 
bestilles prøver av pasienter ved Medisinsk dagenhet, og praksis er i dag varierende. 

 Laboratoriet må relativt ofte etterspørre sendeskjema. 

 Det er ulik praksis for hvordan rekvirentopplysninger på sendeskjema oppgis. 

 Det framgår ikke alltid klart i journalen hvilke bestillinger som er gjort. Dette gjelder spesielt 
mikrobiologiske dyrkninger, histologiske og cytologiske undersøkelser. 
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5.3 Mottak, registrering og prioritering av bestillinger 

5.3.1 Laboratorieundersøkelser 

De fleste interne bestillinger av analyser i blod mottas elektronisk via DIPS. Bestillinger som er 
øyeblikkelig hjelp registreres og behandles som dette. Mottatte bestillinger på papirrekvisisjon 
registreres manuelt inn i DIPS. I hovedsak gjelder dette sendeprøver. 

5.3.2 Røntgenundersøkelser 

Ved Røntgenavdelingen blir henvisninger mottatt og registrert av kontortjenesten. Bestillinger av 
undersøkelser som gjelder øyeblikkelig hjelp utføres i løpet av dagen. Radiolog vurderer hastegrad for 
alle MR-bestillinger og for mange elektive bestillinger av øvrige røntgenundersøkelser. Unntakene her er 
bestillinger der det er oppgitt konkret tidspunkt for ønsket undersøkelse, samt ordinære 
røntgenundersøkelser (ikke MR) som kan timesettes innen to uker. Internrevisjonen har gjennom 
intervju fått inntrykk av at koordinering med poliklinisk konsultasjon fungerer godt, og at ordinære 
røntgenundersøkelser for interne pasienter blir utført på ønsket tidspunkt. 
 
Enheten har kun én radiolog, og i tillegg én ubesatt stillingshjemmel. Etter kl 15:30 ivaretas behov for 
radiologtjenester via teleradiologi fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Gjennom intervju er det kommet fram at avdelingen har kapasitetsutfordringer for både gjennomføring 
og vurdering av elektive MR-undersøkelser. Undersøkelsene blir derfor ikke alltid gjennomført innen den 
tidsfrist radiologen har satt. Det ble nevnt at dersom den medisinske vurderingen har konkludert med 
behov for undersøkelse innen 8 – 12 uker, kan den reelle ventetid gjerne bli 17 – 18 uker. Orientering til 
pasient og henvisende lege sendes først når pasienten er satt opp til time. Dette inkluderer ikke 
informasjon om radiologens anbefalte frist for gjennomføring av undersøkelsen. 
 
 

 
Svakheter/forbedringsmuligheter – Mottak, registrering og prioritering 
 

 Ventetiden for elektive MR-undersøkelser er ofte lengre enn det som er anbefalt fra radiolog etter 
en medisinskfaglig vurdering. 

 Henvisende lege og pasient orienteres ikke om den frist for gjennomføring av elektive MR-
undersøkelser som er anbefalt fra radiolog. 
  

 

5.4 Adressering og utlevering av svar 

Internrevisjonen har undersøkt rutinene for adressering og utlevering av prøvesvar med tanke på om 
rutinene legger til rette for at svarene kommer fram til riktig mottaker innen forsvarlig tid. 
 
Fra de reviderte enheter sendes svar elektronisk: 

 Laboratoriet: til alle internt i enhet Mosjøen. 

 Røntgenavdeling: til alle internt i enhet Mosjøen. 
 



   
   

12 / 17 

 

Fra de reviderte enheter sendes svar på papir til: 

 Laboratoriet: Foretakets øvrige enheter, samt andre HF. 

 Røntgenavdeling: Foretakets øvrige enheter, samt andre HF. 
 
Prøvesvarene adresseres slik: 

 Røntgenundersøkelser: Svar sendes til bestillende lege. 

 Labsvar: 
o Inneliggende pasienter: Svar adresseres til sengepost. 
o Utskrevne pasienter: Svar adresseres til utskrivende lege. 
o Polikliniske pasienter: Svar adresseres til oppgitt rekvirentkode. 
o Til andre sykehus: Svar som skal sendes til foretakets enhet på Mo adresseres til Laboratoriet, og 

videredistribueres fra dem. Laboratoriet i Mosjøen ønsker å få etablert en tilsvarende ordning for 
prøvesvar som skal sendes til Bodø, og planlegger å ta initiativ i forhold til dette. Svar til andre 
sykehus sendes direkte til oppgitt rekvirent. 

 
Bestiller kan be spesifikt om telefonsvar ved den enkelte bestilling. I tillegg er det gjennom intervju 
framkommet en forventning hos bestillere om at sterkt patologiske eller uventede svar som krever 
umiddelbar handling ringes ut. De utførende enhetene i Mosjøen har definerte kriterier for når det skal 
gis telefonsvar. Utgivelse av telefonsvar til interne bestillere loggføres ikke. 
 
Ved Røntgenavdelingen i Mosjøen utgis alle telefonsvar fra radiolog. Gjennom intervju framkom det 
imidlertid at radiologen opplever det vanskelig å få kontakt med bestillende lege for formidling av slike 
svar. Han erfarer at dette tar alt for mye tid, og gir derfor ofte opp. Internrevisjonen konstaterer at slike 
erfaringer hindrer effektiv svarutgivelse via telefon. 
 
Alle røntgenresultater, med unntak for MR-resultater, for inneliggende og polikliniske pasienter 
demonstreres av radiolog og diskuteres med bestillende lege. Preliminære svar gjøres kun tilgjengelig for 
bestiller i skriftlig form ved enkelte øyeblikkelig hjelp situasjoner.  
 
Internrevisjonen valgte å gjennomføre stikkprøver (Test 1) av faktisk svartid ved Røntgenavdelingen 
Mosjøen med utgangspunkt i det internt definerte målet om at alle undersøkelser skal besvares innen 
tre uker etter gjennomført undersøkelse (jf. kap. 5.1). Internt personell ved avdelingen innhentet 
datamaterialet fra DIPS RIS etter spesifikasjoner fra Internrevisjonen. Det ble valgt ut 15 MR-
undersøkelser og 20 øvrige røntgenundersøkelser, utført på bakgrunn av interne henvisninger. Testen 
viste at 80 % av MR-undersøkelsene og 100 % av de øvrige røntgenundersøkelsene ble besvart innen tre 
uker fra undersøkelsestidspunktet. Se dokumentasjon i vedlegg 3. 
 
Alle svar fra Laboratorieavdelingen ved Nordlandssykehuset HF (NLSH) er adressert til laboratoriet ved 
den aktuelle sykehusenheten i Helgelandssykehuset HF. Sykehusenhetene i foretaket har ulike rutiner for 
håndtering av slike svar. I Mosjøen registrerer personell ved Laboratoriet daglig alle slike svar manuelt 
inn i DIPS. Bestiller mottar da disse svarene fra NLSH på samme måte som de mottar interne svar. 
 
Svar fra Patologisk enhet ved NLSH, samt alle svar fra andre sykehus som ankommer på papir 
distribueres fra felles postmottak til bestillende enhet hvor de scannes til DIPS og sendes på elektronisk 
arbeidsflyt. Ved Kirurgisk område, Mosjøen, sendes svaret til bestillende lege for vurdering/signering. 
Ved Medisinsk område, Mosjøen, sendes alle scannede svar til avdelingsoverlegen. 
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Scanning av journaldokumenter innebærer en rekke feilkilder. Blant annet er det risiko for å lagre i feil 
journal, registrere på feil dato, sende til feil mottaker, eller glemme å sende det scannede dokument på 
arbeidsflyt. Personell som utfører disse oppgavene har opplyst at de opplever høy arbeidsbelastning, at 
de ofte blir avbrutt i arbeidet, og at arbeidsplassen er lite skjermet for støy og andre forstyrrelser. 
Gjennom intervju kom det fram at det forventes at eventuelle feil som oppstår i forbindelse med 
scanning avviksregistreres, men at dette i praksis sjelden blir gjort. Konsekvent avviksregistrering og en 
konkret risikovurdering av disse arbeidsprosessene ville bidratt til å avklare om risikoen for feil er 
innenfor akseptabelt nivå.  
 
 

 

Svakheter/forbedringsmuligheter – Adressering og utlevering av svar 

 Svarutgivelse via telefon oppleves som tidkrevende og vanskelig. 

 Utgivelse av telefonsvar internt loggføres ikke. 

 Risikobildet i forbindelse med scanning av prøvesvar er uklart. 
 

 

5.5 Bestillers metode for å lese og signere svar 

Etter at prøvesvarene er utlevert fra de utførende enheter må bestiller foreta en aktiv handling for å få 
tilgang til disse. Metodene som benyttes avhenger blant annet av pasientens status og hvordan 
prøvesvaret er mottatt. Det er ikke utarbeidet felles prosedyrer som regulerer håndtering av prøvesvar i 
Helgelandssykehuset HF eller i Helgelandssykehuset Mosjøen. 
 
Aktuelle metoder for å få tilgang til prøvesvar: 

 Sengepostlisten i DIPS. 

 Oppslag på aktuell pasient i DIPS. 

 Mine arbeidsoppgaver i DIPS. 

 Diverse felles arbeidsgrupper i DIPS. 
 
Internrevisjonen har fått opplyst at ingen prøvesvar distribueres til bestiller i papirformat, med unntak 
for hudlege som mottar kopi av labsvar på papir. 
 
I DIPS er det lagt til rette for signering av elektronisk mottatte labsvar og røntgensvar. Signering av svar 
oppfattes av de intervjuede som en bekreftelse på at man har lest, forstått og tatt konsekvenser av det 
aktuelle svaret. Signering utføres i hovedsak av leger. I tillegg signerer jordmødre prøvesvar. 
 
For inneliggende pasienter gjennomgås mottatte svar i forbindelse med previsitt/visitt, og det tilstrebes 
løpende signering. Legen som skriver epikrise skal eventuelt signere svar som gjenstår ved utskriving.  
 
For polikliniske pasienter bestilles prøvesvar i forkant av, eller i forbindelse med konsultasjonen. Bestiller 
og behandler kan være ulike personer. Ettersom svar sendes til bestiller er det dermed ikke nødvendigvis 
den som har hatt konsultasjonen som mottar svar til signering. 
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Internrevisjonen har i Test 2 undersøkt omfanget av usignerte laboratoriesvar og røntgensvar til 
vurdering (omfatter ikke svar som er mottatt på papir og scannet). 
 
Test 2 (fra Helse Nords styringsportal SAS) viste at Helgelandssykehuset HF den 26.01.2012 hadde: 
a) 1773 usignerte laboratoriesvar og røntgensvar til vurdering. (348 i Mosjøen). 
b) 38 % (666) av de usignerte svarene hadde en restansetid på mer enn 30 dager. (26 % i Mosjøen.) 
 
Figur 2 og 3 nedenfor oppsummerer testens resultater.  
 
Figur 2: Antall usignerte svar fordelt på Felles og 
Personlige grupper, Helgelandssykehuset HF. 
 
 

 
 

Figur 3: Andel av usignerte svar eldre en 30 
dager, fordelt på Felles og Personlige grupper, 
Helgelandssykehuset HF. 
 

 

For ytterligere resultater fra den gjennomførte testen, se vedlegg 4. 
 
Internrevisjonen konstaterer at en ikke ubetydelig andel lab- og røntgensvar fortsatt er usignert etter 30 
dager. I Mosjøen ble det uttalt at man tilstreber løpende signering i størst mulig grad. Etter 
Internrevisjonens oppfatning vil løpende signering av den som faktisk vurderer svarene og iverksetter 
oppfølging som følge av disse, redusere unødig dobbeltarbeid og forsinkelser. 
 
 

 

Svakheter/forbedringsmuligheter – Bestillers metode for å lese og signere svar 

 En ikke ubetydelig andel lab- og røntgensvar er usignert 30 dager etter at de foreligger. 
 

 

5.6 Etablerte etterkontroller 

Internrevisjonen har undersøkt hvilke etterkontroller som gjennomføres for å avdekke eventuell svikt i 
løpende rutiner knyttet til bestilling og mottak av prøvesvar. Vi har mottatt informasjon om følgende 
kontrollrutiner: 
 

 Mottak av bestilling/prøvemateriale, registrering og fordeling omfatter mange manuelle 
arbeidsoperasjoner. Se kap. 5.3. I tilknytning til disse oppgavene er det både innebygde kontroller og 
etterkontroller. Internrevisjonen har ikke kartlagt hele omfanget av slike kontroller. 
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 Ved Røntgenavdelingen overvåkes ventetid, og det tilstrebes undersøkelse innen anbefalt tid. 

 Både Laboratoriet og Røntgenavdelingen benytter mangellister systematisk for å sikre at alle bestilte 
undersøkelser besvares. 

 Ved Laboratoriet etterkontrolleres all manuell registrering av mottatte svar fra NLSH av annen 
person. 

 Ved Røntgenavdelingen overvåkes loggfil/feilmeldinger relatert til elektronisk kommunikasjon. 

 Kontroll av arbeidsoppgaver som har havnet utenfor definert arbeidsflyt i DIPS skal utføres daglig. I 
Mosjøen ivaretas dette av førstekonsulent i lokalstab. Det er ikke etablert stedfortrederfunksjon for 
ivaretakelse av denne oppgaven. 

 Restanser i private og felles arbeidsgrupper på avdelingsnivå kontrolleres ukentlig, i samsvar med 
dokumentert prosedyre for arbeidsflytansvarlig. Ved behov følges rapportresultatene opp via 
linjeledelsen. 

 
Det er ikke innført noen kontrollordninger knyttet til scanning av journaldokumenter. 
 
Dersom man skal kontrollere om alle bestilte prøver er besvart må man, for den enkelte pasient, 
gjennomgå opplysningene i laboratoriearket i DIPS. Ettersom ikke alle undersøkelser framgår her, må 
også alle aktuelle journalnotater gjennomgås. Etter at epikrise er skrevet gjøres slike gjennomganger 
bare i spesielle situasjoner. Svar som ikke er mottatt ved utsending av epikrise vil derfor ikke 
nødvendigvis bli etterlyst om de uteblir. Etter Internrevisjonens vurdering har foretaket ikke 
gjennomgående systemer for å kontrollere at alle bestilte prøvesvar mottas. 
 
 

 

Svakheter/forbedringsmuligheter – Etablerte etterkontroller 

 Foretaket har ikke gjennomgående systemer for å kontrollere at alle bestilte svar mottas. 
 

 

5.7 Oppfølging av internkontroll 

Med oppfølging av internkontroll menes i denne rapporten ledelsens styring og kontroll med 
virksomheten, samt den oppfølging som foretas på vegne av ledelsen, for å sikre at internkontrollen 
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring. 
 
Internrevisjonen har registrert at det i Helgelandssykehuset HF er etablert: 

 Kvalitetsstrategi og handlingsplan 2011 – 2014. 

 Styrings-/kvalitetsindikatorer. 

 Struktur for Kvalitetsutvalg og lokale KVAM-råd. 

 Oppfølging av meldepraksis via felles rapporteringssystemer for avvik og pasientskader. 

 Ledelsens gjennomgang på HF-nivå. 
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I tillegg har vi merket oss planer om: 

 Gjennomføring av ledelsens gjennomgang på enhetsnivå fra og med 2012. 

 Kurs om internrevisjon i mars 2012, som grunnlag for videreutvikling av foretakets 
internrevisjonsordning. 

 
I 2011 ble det i Helgelandssykehuset HF gjennomført en oppryddingsprosess med sikte på å få fjernet 
alle gamle restanser av usignerte svar. Det ble også opprettet arbeidsflytansvarlige i hver av enhetene, 
og rapportfunksjoner i DIPS ble tatt i bruk for å kontrollere omfanget av restanser. Etter en periode med 
regelmessig oppfølging fra foretaksledelsen, inngår per i dag ikke usignerte prøvesvar i foretaksledelsens 
faste rapporter. 
 
Lokalt mottar avdelingsdirektør i Mosjøen ukentlige rapporter over restanser i private og felles 
arbeidsgrupper som hun videresender til avdelingssjefene for oppfølging. Se kap. 5.6. 
 

6 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

6.1 Konklusjon 

Basert på de undersøkelser som er foretatt, i hovedsak ved Helgelandssykehuset Mosjøen, konkluderer 
Internrevisjonen med at: 
Helgelandssykehuset HF har mange viktige rutiner og kontrolltiltak på plass. Det er likevel påvist 
svakheter som bør korrigeres for å gi rimelig grad av sikkerhet for at bestilte prøvesvar kommer fram til 
riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen forsvarlig tid. 

6.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Helgelandssykehuset HF å iverksette følgende tiltak: 

1. Etablere og følge opp spesifikke mål for bestillerenhetene relatert til mottak av prøvesvar. 
2. Benytte dokumenterte risikovurderinger systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer 

knyttet til bestilling og mottak av prøvesvar. 
3. Registrere bestillinger av mikrobiologiske, histologiske og cytologiske undersøkelser slik at det 

tydeligere framgår av pasientjournalen hvilke bestillinger som er gjort. 
4. Iverksette tiltak som bidrar til at elektive MR-undersøkelser gjennomføres innen den frist som er 

satt ut fra medisinskfaglige vurderinger. 
5. Innføre gjennomgående ordninger som gir grunnlag for å kontrollere at alle bestilte svar er mottatt. 
6. Videreutvikle helseforetakets internkontroll med sikte på forbedring av øvrige svakheter 

Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten. 
 



 

 

7 VEDLEGG 

Vedlegg 1 - Dokumentoversikt 

Oversikt over dokumenter som er gjennomgått i forbindelse med revisjonen. 

Styrende dokumenter - foretaksnivå: 
 

 Organisasjonskart for Helgelandssykehuset HF 

 MS0286 Kvalitetsstrategi og handlingsplan Helgelandssykehuset 2011-2012 

 FB0668 KVAM: Kvalitets og arbeidsmiljø i Helgelandssykehuset HF 

 PR24998 Ledelsens gjennomgang – mal 

 PR1585 Avvikshåndtering – melding og saksgang 

 SJ1017 Revisjonsprogram 2011 

 PR29468 Håndbok for internrevisjon 

 Rutinebeskrivelse – arbeidsflytansvarlig (arbeidsdokument, versjon 0.9) 

 PR25605 DIPS – Dele arbeidsgrupper 

 PR25504 Journalutvalg 
 

Styrende dokumenter – enhetsnivå, Helgelandssykehuset Mosjøen: 
 

 Organisasjonskart Helgelandssykehuset Mosjøen 

 SJ3018 Oversikt diverse urinprøver 
 

 
Medisinsk område 
 
Laboratoriet 

 FB0355 Organisasjonskart – Sentrallaboratoriet Helgelandssykehuset Mosjøen 

 Informasjon på intranett om Avd. for laboratorium og blodbank Mosjøen 

 Analyserekvisisjon, Laboratoriet, Helgelandssykehuset HF Mosjøen 

 FB0371 Informasjon til nye leger og annet personale om laboratoriet 

 SJ1815 Oversikt over sendeprøver 

 PR15525 Velkommen til Helgelandssykehuset Mosjøen Sentrallaboratoriet 

 PR15676 Opplæringsprogram for nyansatte ved laboratoriet 

 PR15743 Arbeidsfordeling ved Sentrallaboratoriet Mosjøen 

 PR14917 Registrering av tilsendte prøvesvar 

 PR21563 Blodprøvetaking - Blodkultur 
 

Medisinsk dagenhet/poliklinikk 

 Skjema for dokumentasjon av gjennomført opplæring for nytilsatte (skal revideres) 

 Arbeidsfordeling med. kontortjeneste 

 Krav til de som skal jobbe på dialyseenheten 

 Opplæringsprogram/utsjekkingsliste for nytilsatte ved dialyseavdelingen 

 PR3165  Blodprøver – rutine ved dialysebehandling 

 PR14765 Rekvirering av laboratorieprøver for dagpasienter 

 PR14213 Forsendelse og merking av prøver 
 
  



 

 

Medisinsk sengepost 

 PR14263 Introduksjonsprogram for nytilsatte 
 
Medisinske leger 

 PR14392 Info til nye leger, faste/vikarer på med.avd 
 

 
Kirurgisk område 
 
Røntgenavdelingen 

 Introduksjonsprogram for nyansatte ved rtg. avdelingen Helgelandssykehuset Mosjøen 

 Prosedyre henvisninger til rtg. avd (versjon 1.1) 

 PR13260 Sending av henvisning til vurdering 

 Prosedyre vedrørende tolkning av bilder og svar til henvisende instans (versjon 1.1) 
 

Kirurgisk dagenhet/poliklinikk 

 Introduksjon til nyansatte 

 Notat til Internrevisjonen fra Fødestuo i Mosjøen, datert 06.02.2012 
 
  
Resultatdokumentasjon: 
 

 Referat fra Ledermøte HF 17.01.2012 

 Referat fra møter i KVAM-utvalget 2011 (8.3., 4.5, 15.9. og 29.11.) 

 Referat fra møter i KVAM-råd Mosjøen 2011 ( 9.2., 6.4., 11.5., 8.6., 7.9. og 12.10.) 

 ROS-analyse, Arcidis som kommunikasjonsløsning mellom sykehus, 30.09.2010 

 ROS-analyse ang. mottak av labsvar fra andre sykehus 

 Oversikt over IK-2448 meldinger fra 2011, Helgelandssykehuset HF. 

 Oversikt over utvalgte avviksmeldinger fra 2011, Mosjøen 

 



Vedlegg 2 – Deltakeroversikt 

 

Fra Helgelandssykehuset HF: 

Navn Funksjon Enhet Avd./seksjon Oppstartsmøte Intervju Oppsummeringsmøte 

Per Martin Knutsen Adm. direktør HF  X X  

Fred A. Mürer Medisinsk direktør HF Fagstab X X  

Reidar Berntsen Avdelingsoverlege Mosjøen, Medisinsk område Medisinsk leger X X X 

Venche Abel Avdelingsdirektør Mosjøen  X X  

Klaus Becker Radiolog Mosjøen, Kirurgisk område Røntgenavding X X  

Kitty Holen Avdelingsleder Mosjøen, Kirurgisk område Røntgenavding X X X 

Hege Karstensen Kontorfullmektig Mosjøen, Kirurgisk område Røntgenavding X X X 

Brita Kvaløy Helsesekretær Mosjøen, Kirurgisk område Røntgenavding X X X 

Sissel Lindseth Avdelingsleder Mosjøen, Medisinsk område Laboratoriet  X X 

Leidis Trongmo Bioingenør Mosjøen, Medisinsk område Laboratoriet  X  

Helene Fjelleng Bioingeniør Mosjøen, Medisinsk område Laboratoriet  X  

Skule Stormdalshei EPJ-konsulent HF Fagstab  X  

Liv Hansen Førstekonsulent Mosjøen Lokalstab X X X 

Elin Grønvik Avdelingsleder Mosjøen, Kirurgisk område Kirurgisk dagenhet/pol X X X 

Hege Olsen Kir. Sekretær Mosjøen, Kirurgisk område Kirurgisk dagenhet/pol  X  

Hele Dyrhaug Kir. Sekretær Mosjøen, Kirurgisk område Kirurgisk dagenhet/pol  X  

Heidi J. Magnussen Helsesekretær Mosjøen, Kirurgisk område Kirurgisk dagenhet/pol  X  

Karin Nilsen Avdelingsjordmor Mosjøen, Kirurgisk område Fødestuo  X  

Atilla Domonkos Overlege Mosjøen, Kirurgisk område Kirurgiske leger  X  

Helle Morisbakk LIS-lege Mosjøen, Kirurgisk område Kirurgiske leger  X  

Torbjørg Paulsen Avdelingssjef Mosjøen, Medisinsk område  X X X 

Brita Røli Avdelingsleder Mosjøen, Medisinsk område Medisinsk sengepost  X X 

Camilla Straum Avdelingsleder Mosjøen, Medisinsk område Medisinsk dagenhet/pol  X X 

Laila Heimstad Helsesekretær Mosjøen, Medisinsk område Medisinsk dagenhet/pol  X  

Tonje Næss Helsesekretær Mosjøen, Medisinsk område Medisinsk dagenhet/pol  X  

Sigurd Finne Kvalitetsleder HF Fagstab X X X 

Rex Segadimo LIS-lege Mosjøen, Medisinsk område Medisinsk leger  X  

Tone Helgetveit  Mosjøen, Medisinsk område Medisinsk leger  X  

Magnus Tøllø Kjøbli Turnuslege Mosjøen, Medisinsk område Medisinsk leger X   

 

Fra Internrevisjonen i Helse Nord RHF deltok: Hege Knoph Antonsen, internrevisor



 

 

Vedlegg 3 
 

Test 1 – Andel røntgensvar besvart innen tre uker, interne bestillere 
 

Bakgrunn: Ved Helgelandssykehuset Mosjøen er det etablert et internt mål om at radiologiske 
undersøkelser skal være beskrevet og sendt ut innen tre uker etter at undersøkelsen 
er gjennomført. 
 

Datakilde: Internt personell ved Røntgenavdelingen Mosjøen har innhentet datamaterialet fra 
DIPS RIS, den 15.03.2012, etter spesifikasjoner fra Internrevisjonen.  

 
Utvalg: 
Pasient:  Polikliniske pasienter 
Bestiller:  Interne bestillere ved Helgelandssykehuset Mosjøen 
Periode:  Undersøkelser utført 31.01.2012 og forløpende bakover i tid (15 – 20 siste) 
 
Resultater: 
 

A. Undersøkelsestype: MR. 

Nr. Undersøkelsesdato Svardato (godkjent) Svartid < 3 uker Svartid > 3 uker 

1 021111 171111 x  

2 031111 141211  x 

3 081111 171111 x  

4 081111 211111 x  

5 081111 241111 x  

6 091111 221111 x  

7 101111 221111 x  

8 251011 171111  x 

9 280911 281011  x 

10 141111 241111 x  

11 141111 181111 x  

12 141111 181111 x  

13 151111 231111 x  

14 151111 181111 x  

15 161111 231111 x  

 

Test 1 A. viser at 80 % av MR-svarene ble utgitt innen tre uker fra undersøkelsestidspunktet. 

 

 

 

 

  



 

 

B. Undersøkelsestype: tradisjonelle røntgenundersøkelser (unntatt MR) 

Nr. Undersøkelsesdato Svardato Svartid < 3 uker Svartid > 3 uker 

1 311011 041111 x  

2 011111 041111 x  

3 021111 041111 x  

4 021111 141111 x  

5 041111 141111 x  

6 081111 141111 x  

7 091111 281111 x  

8 091111 281111 x  

9 091111 181111 x  

10 091111 181111 x  

11 311011 041111 x  

12 311011 041111 x  

13 011111 041111 x  

14 011111 041111 x  

15 011111 141111 x  

16 021111 041111 x  

17 031111 041111 x  

18 031111 041111 x  

19 041111 141111 x  

20 051111 141111 x  

 
 
Test 1 B. viser at 100 % av de tradisjonelle røntgensvarene (unntatt MR) ble utgitt innen tre uker fra 
undersøkelsestidspunktet. 
 



 

 

Vedlegg 4 
 

Test 2 – Svar i restanse ved Helgelandssykehuset HF 
 

Datakilde: 
Dataene ble hentet fra Helse Nords styringsportal, SAS, den 14.12.2011.  
 
Spesifikasjoner: 
Oppgavetype 400, Røntgensvar til vurdering og Labsvar til vurdering, ble inkludert. 
Dataene i rapporten ble fordelt på Organisasjon (RESH), Oppgavetype og Arbeidsgruppe (Fellesressurser og Enkeltressurs). 
 
Rapporten viser antall oppgaver i restanse og antall med restansetid over 30 dager. Antall i restanse telles ut fra utførttid i DIPS (gitt at oppgaven er 
opprettet). Restansetiden beregnes ut fra rapportdato og opprettettid. Antall med restansetid over 30 dager er da antallet oppgaver i restanse med 
restansetid over 30 dager. 
 
Fellesressurser er arbeidsgrupper i DIPS hvor flere brukere har tilgang. 
Enkeltressurser er personlige arbeidsgrupper i DIPS. Dersom felles arbeidsgrupper tilhører flere avdelinger vil oppgavene til disse arbeidsgruppene vises i 
alle tilhørende avdelinger. Dette betyr at aggregerte tall kan være noe høyere enn faktiske tall. 
 
  



 

 

Resultater: 
 

 

Antall svar i 

restanse

Antall 

restanser 

personlige 

grupper

Antall 

restanser 

felles 

grupper

Antall 

Labsvar til 

vurdering

Antall 

Labsvar 

personlige 

grupper

Antall 

Labsvar 

felles 

grupper

Antall 

Rtgsvar til 

vurdering

Antall 

Rtgsvar 

personlige 

grupper

Antall 

Rtgsvar 

felles 

grupper

HSYK totalt 1773 1188 585 1067 604 463 706 584 122

HSYK > 30 dager 666 411 255 413 203 210 253 208 45

Andel > 30 dager 38 % 35 % 44 % 39 % 34 % 45 % 36 % 36 % 37 %

Mo i Rana 649 484 165 312 192 120 337 292 45

Mo i Rana > 30 dager 271 196 75 143 80 63 128 116 12

Andel > 30 dager 42 % 40 % 45 % 46 % 42 % 53 % 38 % 40 % 27 %

Mosjøen 348 279 69 148 98 50 200 181 19

Mosjøen > 30 dager 92 67 25 41 20 21 51 47 4

Andel > 30 dager 26 % 24 % 36 % 28 % 20 % 42 % 26 % 26 % 21 %

Sandnessjøen 775 424 351 606 313 293 169 111 58

Sandnessjøen > 30 dager 302 147 155 228 102 126 74 45 29

Andel > 30 dager 39 % 35 % 44 % 38 % 33 % 43 % 44 % 41 % 50 %

Kirurgisk område Mosjøen 165 136 29 62 38 24 103 98 5

Fødestue 9 0 9 9 0 9 0 0 0

Kir dag/pol 156 136 20 53 38 15 103 98 5

Kirurgisk område Mosjøen > 

30 dager 54

Andel > 30 dager 33 %

Medisinsk område Mosjøen 163 142 21 76 60 16 87 82 5

Med sengepost 124 103 21 68 52 16 56 51 5

Med dag/pol 39 39 0 8 8 0 31 31 0

Medisinsk område Mosjøen     

> 30 dager 31

Andel > 30 dager 19 %
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1 SAMMENDRAG 

Rapporten er utarbeidet etter internrevisjon ved alle sykehusforetak i regionen i perioden 06.10.2011-
15.03.2012, rapportert i Internrevisjonsrapport nr. 05/2011 og 01-03/2012. 

Formålet med revisjonen: 
Revisjonens formål har vært å undersøke om det er etablert intern styring og kontroll som gir rimelig 
grad av sikkerhet for at bestilte prøvesvar kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen 
forsvarlig tid. 
 
Begrepsbruk: 
Bestilling:  Fellesbetegnelse for henvisning til radiologiske undersøkelser og rekvisisjon til ulike 

laboratorie- og patologiundersøkelser. 
Prøvesvar:  Svar på diagnostiske undersøkelser innenfor områdene radiologi, patologi og ulike 

laboratoriefag. 
 
Konklusjon: 
Internrevisjonens konklusjon er: 
Helseforetakene i Helse Nord har mange viktige rutiner og kontrolltiltak på plass. Det er likevel påvist 
vesentlige svakheter som bør korrigeres for å gi rimelig grad av sikkerhet for at bestilte prøvesvar 
kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen forsvarlig tid. 
 
Anbefalinger til helseforetakene: 
En samlet oversikt over alle anbefalingene Internrevisjonen har gitt i revisjonsprosjektets rapporter 
finnes i Vedlegg 5. Følgende anbefalinger har blitt gitt til flere av foretakene: 

1. Etablere og følge opp spesifikke mål for prosessene relatert til bestilling og mottak av prøvesvar. 
2. Benytte risikovurderinger systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer knyttet til bestilling 

og mottak av prøvesvar. 
3. Vurdere endringer knyttet til bestillingsrutiner og mottaksregistrering som kan bidra til at det 

tydeligere framgår av pasientjournalen hvilke bestillinger som er gjort. Dette gjelder spesielt 
mikrobiologiske, histologiske og cytologiske undersøkelser. 

4. Etablere gjennomgående ordninger for kontroll og oppfølging av at prøvesvar signeres. 
5. Innføre ordninger som gjør at bestillende enhet kan ha kontroll med at alle bestilte svar er mottatt. 
6. Videreutvikle helseforetakets internkontroll med sikte på forbedring av øvrige svakheter 

Internrevisjonen har påpekt i rapportene. 
 
Anbefalinger til Helse Nord RHF: 
1. Avklare nærmere i hvilken grad svakhetene/utfordringene som er omtalt i kap. 5.2.2 og 5.2.3 

planlegges ivaretatt via FIKS-programmet, eventuelt kan inkluderes i dette, og hvilken framdrift som 
planlegges. Denne informasjonen bør kommuniseres raskt til foretakene som grunnlag for arbeid 
med anbefaling 3 og 5 overfor. 

2. Vurdere om noen av svakhetene/anbefalingene som fremgår av rapporten tilsier at foretaksgruppen 
bør samarbeide om oppfølgingstiltak, og eventuelt ta initiativ til slikt samarbeid. 
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2 INNLEDNING 

Bestilling og mottak av prøvesvar har stor betydning for den helsehjelp som ytes i spesialisthelse-
tjenesten. I samsvar med vedtatt revisjonsplan for 2011/2012 har Internrevisjonen i Helse Nord RHF 
revidert disse prosessene gjennom fire delprosjekter. Denne rapporten oppsummerer disse 
delprosjektene, rapportert som følger: 
 
Nordlandssykehuset HF  (NLSH)   - Internrevisjonsrapport nr. 05/2011, 06.02.2011 
Helse Finnmark HF (Finnmark)   - Internrevisjonsrapport nr. 01/2012, 26.03.2012 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)  - Internrevisjonsrapport nr. 02/2012, 27.04.2012 
Helgelandssykehuset HF (HSYK)   - Internrevisjonsrapport nr. 03/2012, 11.05.2012 
 
Internrevisjonen har omfattet følgende aktiviteter: 

 Oppstartsmøter ved hvert av foretakene. 

 Dokumentgjennomgang. 

 Intervju av til sammen 190 ledere og øvrige medarbeidere ved helseforetakene, hovedsakelig 
gjennom gruppeintervjuer. 

 Verifikasjoner/tester. Se nærmere beskrivelse i kapittel 4, Metoder. 

 Oppsummeringsmøter ved hvert av foretakene. 
 
Rapportutkast har vært sendt de reviderte enhetene for uttalelse og kvalitetssikring av fakta før endelige 
rapporter ble skrevet. 

2.1 Begrepsbruk 

Henvisning: Formell forespørsel om at en annen helsefaglig instans skal utrede eller behandle 
pasientens helseproblem. Her: kliniske avdelingers/poliklinikkers henvendelse til 
Røntgenavdelingen med forespørsel om radiologiske undersøkelser. 

Rekvisisjon: Dokument eller blankett der det bestilles noe som inngår i arbeidet med et 
helseproblem. Her: bestillingsskjema for ulike laboratorie- og patologiundersøkelser. 

Bestilling:  Her: fellesbetegnelse for utfylte henvisninger til radiologiske undersøkelser og 
rekvisisjoner til ulike laboratorie- og patologiundersøkelser. 
Der begrepene henvisning eller rekvisisjon benyttes i teksten, tillegges ikke disse 
begrepene annen betydning enn bestilling. 

Prøvesvar:  Her: svar på diagnostiske undersøkelser innenfor områdene radiologi, patologi og ulike 
laboratoriefag. 
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3 FORMÅL OG OMFANG 

3.1 Formål med revisjonen 

Revisjonens formål har vært å undersøke om det er etablert intern styring og kontroll som gir rimelig 
grad av sikkerhet for at bestilte prøvesvar kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen 
forsvarlig tid. 

3.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen omfattet prøvesvar fra undersøkelser ved røntgenavdelinger og ulike laboratorier som: 

 Rekvireres av Bestiller ved utvalgte enheter i revidert helseforetak, og utføres av diagnostiske 
enheter (Utfører) i eget helseforetak. 

 Rekvireres av Bestiller ved utvalgte enheter i revidert helseforetak, og utføres av diagnostiske 
enheter (Utfører) utenfor eget helseforetak. Her omfattes bare bestillers rolle. 

 Rekvireres av Bestiller ved annet helseforetak i Helse Nord, og utføres av diagnostiske enheter 
(Utfører) i revidert helseforetak. Her omfattes bare utførers rolle. 
 

Figur 1: Illustrasjon av prosessforløpet som omfattes av denne revisjonen. 

 
 
Hvilke bestillerenheter som spesielt ble omfattet av revisjonen framgår av den enkelte foretaksrapport. 
 

Revisjonen har hatt hovedfokus på følgende prosesser/aktiviteter: 

 Målsettinger og risikovurderinger. 

 Bestilling. 

 Diagnostisk enhets (utførers) rutiner for mottak og registrering av bestillinger. 

 Adressering og utlevering av prøvesvar. 

 Bestillers metode for å motta/søke fram svar. 

 Ansvar for oppfølging av prøvesvar. 

 Etablerte kontroll- og oppfølgingstiltak. 
 
Følgende tema har ikke vært omfattet av denne internrevisjonen: 

 Vurderinger av hvilke diagnostiske undersøkelser som bestilles. 

 Hvilke tiltak som er etablert for å sikre at de svar som utgis er korrekte. 

 Mottak av bestillinger fra enheter utenfor helseforetakene i Helse Nord. 

 Oversendelse av prøvesvar til andre enheter enn helseforetakene i Helse Nord. 
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3.3 Revisjonskriterier 

Internrevisjonen har tatt utgangspunkt i Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten og COSO-
rammeverket for internkontroll for å etablere kriteriene for vurdering av foretakets interne styring og 
kontroll (internkontroll) innenfor revisjonens fokusområder. Dette innebærer en vurdering av forhold 
relatert til foretakets: 
 

 Styrings- og kontrollmiljø, herunder: organisasjonsstruktur, fordeling av ansvar, oppgaver og 
myndighet, kompetanse og opplæring. 

 Målsettinger og risikovurderinger, herunder: etablere klare mål for prosesser/aktiviteter og 
gjennomføre risikovurderinger opp mot disse målene. 

 Tiltak for å ha styring og kontroll, herunder: prosedyrer, rutiner og etablerte nøkkelkontroller. 

 Oppfølging, herunder: systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. 

 
Etterlevelse av relevante lov- og forskriftsbestemmelser inngår som en del av revisjonskriteriene, og er 
vurdert i forbindelse med problemstillinger der dette er aktuelt. 

4 METODER 

Mottatt dokumentasjon er gjennomgått. Dette omfattet både styrende dokumenter og 
resultatdokumentasjon.  Se oversikt over etterspurt dokumentasjon i Vedlegg 1. 

Det er gjennomført intervju av til sammen 190 ledere og øvrige medarbeidere, hovedsakelig som 
gruppeintervju.  

Følgende verifikasjoner/tester er utført i ett eller flere av delprosjektene: 
 
Andel røntgensvar besvart innen tre uker, interne bestillere (Helgelandssykehuset HF) 

Det ble undersøkt hvor stor andel av undersøkelsene ved Røntgenavdeling Mosjøen, bestilt av 
interne bestillere, som er beskrevet og sendt ut innen tre uker etter at undersøkelsen er 
gjennomført. I undersøkelsen ble det skilt mellom MR-undersøkelser og øvrige 
røntgenundersøkelser. 
 

Andel celleprøver fra livmorhals besvart innen to uker (Nordlandssykehuset HF og UNN HF). 
Det ble undersøkt hvor stor andel av celleprøvene fra livmorhals, undersøkt ved foretakets 
patologienhet i 2011, som er besvart innen to uker. 

 
Svar i restanse ved revidert helseforetak (alle). 

Med utgangspunkt i oversikt over antall usignerte labsvar og røntgensvar til vurdering ble det 
undersøkt: 
a) Hvor stor andel av svarene som har en restansetid på mer enn 30 dager. 
b) Hvordan andelen usignerte svar er fordelt mellom Fellesgrupper og Personlige grupper. 

 
Data ble hentet fra Helse Nords styringsportal, SAS, samt fra kliniske applikasjoner i foretakene. Data fra 
kliniske applikasjoner ble innhentet av personell underlagt den behandlingsansvarliges 
instruksjonsmyndighet. 
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5 OBSERVASJONER OG VURDERINGER 

I dette kapittelet redegjøres det for observasjoner og vurderinger etter en struktur som samsvarer med 
fokusområdene for revisjonen, jf. kap 3.2. For hvert tema/område omtales kort positive observasjoner 
som Internrevisjonen spesielt har merket seg, observerte forbedringsområder og svakheter, samt 
Internrevisjonens kommentar. 

5.1 Målsettinger og risikovurderinger 

Uklare eller manglende målsettinger for den samlede virksomheten, og for ulike områder og prosesser, 
medfører ofte styringsmessige utfordringer. Dokumenterte risikovurderinger skal bidra til at vesentlige 
risikoer for manglende måloppnåelse identifiseres og håndteres. Revisjonen har ved hjelp av 
dokumentgjennomgang og intervju kartlagt om det er etablert formelle målsettinger og gjennomført 
dokumenterte risikovurderinger for prosessene relatert til bestilling og mottak av prøvesvar. 

5.1.1 Positive observasjoner 

De utførende enheter har enkelte definerte mål relatert til svartid, men ikke alle er formalisert. 
Eksempler (ikke uttømmende) på definerte mål: 

 Alle røntgenundersøkelser skal besvares innen tre uker etter gjennomført undersøkelse. 

 Klinisk kjemi: prøver som bestilles som øyeblikkelig hjelp skal besvares innen 1 time / 2 timer. 

 Ved patologiske enheter er det definerte mål for svartid ved flere typer undersøkelser og 
hastegrader. 

 
Det er en klar forventning fra ledelsen ved tre av foretakene (unntatt NLSH- se nedenfor) om at mottatte 
svar skal signeres fortløpende i journalsystemet, men ingen har definert konkrete mål for hvor raskt 
dette skal skje. 

5.1.2 Observerte forbedringsområder 

Oppsummering av de svakheter/forbedringsområder knyttet til målsettinger og risikovurderinger som 
Internrevisjonen vurderer som vesentligst: 

 Ved NLSH var det på revisjonstidspunktet ikke innført elektronisk arbeidsflyt i DIPS i alle klinikker, og 
det forelå ikke konkrete forventninger fra ledelsen her om signering av svar. Det pågikk imidlertid 
prosjekter med mål om full implementering av arbeidsflyt før sommeren 2012. 

 Det er i liten grad definert konkrete mål for bestillerenhetenes rolle i de reviderte prosesser. 

 Selv om det finnes eksempler på spesifikke mål er det få av disse som følges opp systematisk 
gjennom regelmessige resultatmålinger.  

 Risikovurderinger benyttes ikke systematisk som verktøy for å avdekke og håndtere risikofaktorer 
knyttet til bestilling og mottak av prøvesvar. 

5.1.3 Internrevisjonens kommentar 

Det er mange utfordringer knyttet til å oppnå rimelig sikkerhet for at bestilte prøvesvar kommer fram til 
riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen forsvarlig tid. Spesifikke mål og dokumenterte 
risikovurderinger av disse bør være et utgangspunkt for innretningen av arbeidsprosesser og 
internkontroll. Denne revisjonen har vist at grunnlaget for styring og prioritering av kontrolltiltak i de 
reviderte prosessene er mangelfullt. 
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5.2 Bestilling 

Presise og komplette opplysninger i bestillingen er avgjørende for at forventede prøvesvar skal komme 
fram til riktig mottaker innen forsvarlig tid. Internrevisjonen har undersøkt om prøvesvar bestilles 
elektronisk eller manuelt, samt rutiner i forbindelse med bestilling. Se Vedlegg 2 - Oversikt over metode 
for bestilling og utsending av prøvesvar. 

5.2.1 Positive observasjoner 

Alle bestillinger som sendes elektronisk framgår av pasientens journal.  

Laboratoriene registrerer prøvene de videresender slik at det framgår av pasientens journal hvilke 
undersøkelser som er bestilt hos eksterne utførere, og når prøvematerialet ble sendt.  

Noen enheter/leger benytter elektronisk skjema i DIPS for utfylling av bestilling av patologiske 
undersøkelser (histologi og cytologi). Utfylt skjema skrives ut og sendes sammen med prøvematerialet. 
Ved en slik praksis dokumenteres selve bestillingen i pasientens journal. 

5.2.2 Observerte forbedringsområder 

Oppsummering av de svakheter/forbedringsområder knyttet til bestillingsrutiner som Internrevisjonen 
vurderer som vesentligst: 

 Det er i liten grad tilrettelagt for elektronisk bestilling og utsending av laboratoriesvar mellom DIPS 
og ulike fagsystemer internt i den enkelte sykehusenhet, mellom sykehusenhetene internt i det 
enkelte helseforetak (med unntak for UNN), og mellom foretakene i helseregionen. 

 Det er ikke etablert et felles rekvirentregister i regionen, og det er ulik praksis for hvordan 
rekvirentopplysninger oppgis på bestillinger som sendes mellom foretak/sykehusenheter. Ulike 
kombinasjoner av navn på foretak, avdeling, rekvirerende lege, interne rekvirentkoder og 
rekvirentkode opprettet hos ekstern utfører blir oppgitt på bestillingsskjema. Mangelfulle og 
upresise rekvirentopplysninger medfører etter Internrevisjonens vurdering unødvendig ekstraarbeid, 
risiko for forsinkelser og for at svar ikke kommer fram til riktig mottaker. 

 Det framgår ikke alltid klart i journalen hvilke bestillinger som er gjort, noe som kan medføre 
dobbeltrekvirering eller forsinkelser i diagnostisering/behandling. Dette gjelder spesielt 
mikrobiologiske dyrkninger, histologiske og cytologiske undersøkelser. 

 Sendeskjema mangler relativt ofte, eller er mangelfullt utfylt og må følges opp ved laboratoriet. 

5.2.3 Internrevisjonens kommentar 

Bare ved UNN er det foretatt sammenslåing av databaser til felles journalsystem i HF-et. På grunn av 
planlagte/pågående IKT-prosjekter i regionen har slike sammenslåinger blitt utsatt ved øvrige HF-er. 
 
Internrevisjonen konstaterer at det fra foretakene forventes at det så snart som mulig legges til rette for 
elektronisk bestilling og svarutsending mellom ulike fagsystemer, mellom sykehusenheter internt i det 
enkelte HF og mellom HF-ene i regionen. Det bør derfor avklares i hvilken grad disse problemstillingene 
omfattes av det regionale FIKS1-programmet som nå pågår. Internrevisjonen har vært i kontakt med 
prosjektleder for FIKS, og mottok en orientering om dette den 16.02.2012 (Vedlegg 3). Etter vår 
oppfatning bør det vurderes mer konkret i hvilken grad de utfordringer og svakheter som er påpekt via 
dette revisjonsprosjektet vil/kan ivaretas via FIKS-programmet, og hvilken framdrift som kan forventes. 

                                                           
1
 FIKS: Felles Innføring Kliniske Systemer 
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5.3 Mottak, registrering og prioritering av bestillinger 

Bestillinger som ankommer diagnostiske enheter må registreres, fordeles og prioriteres før 
undersøkelser foretas. Internrevisjonen har sett på styring og kontroll med disse arbeidsoppgavene. 

5.3.1 Positive observasjoner 

Bestillinger som er definert som øyeblikkelig hjelp registreres og behandles som dette. I hovedsak 
oppleves dette å fungere tilfredsstillende. Dette gjelder alle typer bestillinger som har vært omfattet av 
revisjonen. 

Internrevisjonen har gjennom intervju fått inntrykk av at koordinering av røntgenundersøkelse og 
poliklinisk konsultasjon fungerer godt de fleste steder. Ved NLSH Bodø ble det imidlertid gitt uttrykk for 
noen utfordringer i denne forbindelse. 

Det er opplyst at ordinære røntgenundersøkelser for interne pasienter i hovedsak blir utført på ønsket 
tidspunkt. 

En rekke prosedyrer, innebygde kontrolltiltak og etterkontroller (se kap. 5.6) er etablert for å redusere 
risikoen for feil i arbeidsprosesser knyttet til mottak og registrering av prøver. 

5.3.2 Observerte forbedringsområder 

Flere av enhetene har kapasitetsutfordringer for både gjennomføring og vurdering av elektive MR-
undersøkelser. Ved Helgelandssykehuset Mosjøen framkom det at slike undersøkelser ikke alltid blir 
gjennomført innen den tidsfrist radiologen har satt. Det ble nevnt at dersom den medisinske vurderingen 
har konkludert med behov for undersøkelse innen 8 – 12 uker, kan den reelle ventetid gjerne bli 17 – 18 
uker. Orientering til pasient og henvisende lege sendes først når pasienten er satt opp til time. Denne 
informasjon inkluderer ikke radiologens anbefalte frist for gjennomføring av undersøkelsen. 

Manglende kliniske opplysninger (jf. kap. 5.2.2) opplyses å være en generell utfordring som medfører 
risiko for at det ikke velges optimale undersøkelser, og for at undersøkelsene ikke gis riktig prioritet. 

5.3.3 Internrevisjonens kommentar 

Vi konstaterer at dagens manuelle oppgaver og kontroller knyttet til bestilling og mottak av prøvesvar er 
ressurskrevende, og at større grad av automatisering er ønskelig og forventet i forbindelse med FIKS-
programmet. En konkret risikovurdering av disse arbeidsprosessene ville bidratt til å avklare om dagens 
rutiner gir et risikobilde som er innenfor akseptabelt nivå. 

5.4 Adressering og utlevering av svar 

Internrevisjonen har undersøkt rutinene for adressering og utlevering av prøvesvar med tanke på om 
rutinene legger til rette for at svarene kommer fram til riktig mottaker innen forsvarlig tid. Vedlegg 2 
inneholder en oversikt over hvilke typer svar som sendes ut elektronisk, og hvilke som må sendes på 
papir internt i helseregionen. 
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Prøvesvarene adresseres i hovedsak slik: 

 Røntgenundersøkelser: Svar sendes til bestillende lege. 

 Laboratorieundersøkelser, internt: 
o Inneliggende pasienter: Svar adresseres til sengepost. 
o Utskrevne pasienter: Svar adresseres til sengepost, videresendes til utskrivende lege. 
o Polikliniske pasienter: Svar adresseres til bestillende lege (oppgitt rekvirentkode). 

 
Laboratoriesvar som skal sendes til andre sykehus adresseres ulikt. De fleste slike svar sendes direkte til 
rekvirent, som kan være oppgitt på ulike måter, jf. kap. 5.1. Noen laboratorier sender svarene til lokalt 
laboratorium ved bestillende sykehus for videre distribusjon til rekvirent. Andre sender svar til felles 
Journalkontor etter ønske fra bestillende enhet. Elektroniske svar fra UNN Tromsø til Kirkenes adresseres 
til Hammerfest og videresendes til Kirkenes ved hjelp av egen funksjonalitet i datasystemene som er 
utviklet for dette. 

5.4.1 Positive observasjoner 

Flere av de utførende enhetene har definerte kriterier for når det skal gis telefonsvar. 

Ved Helgelandssykehuset Mosjøen (kun her) ble svartid for røntgenundersøkelser undersøkt. Testen 
viste at 80 % av MR-undersøkelsene og 100 % av de øvrige røntgenundersøkelsene ble besvart innen tre 
uker fra undersøkelsestidspunktet.  

5.4.2 Observerte forbedringsområder 

Utgivelse av telefonsvar til interne bestillere loggføres ikke alltid. 

Endelig røntgenresultat kan være vesentlig endret sammenlignet med muntlig/preliminært/ demonstrert 
resultat, uten at dette varsles særskilt. Selv om det vanligvis framgår av det endelige svar hvilke 
endringer som er gjort, opplever bestillere manglende/for sen kjennskap til slike endringer som en 
risikofaktor som kan medføre uønskede konsekvenser for pasienten. Denne problemstillingen kom 
sterkest til uttrykk ved UNN. 

I henhold til Kvalitetsmanual for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft skal celleprøver fra livmorhals 
besvares innen to uker. Internrevisjonen valgte å undersøke hvordan dette kravet ble etterlevd i 2011 
ved de to enhetene i regionen som utfører slike undersøkelser. Testen viste at en betydelig andel (53 %) 
av celleprøver fra livmorhals ved UNN ikke ble besvart innen den tid som er angitt i kvalitetsmanualen. 
Ved NLSH var tilsvarende andel bare 6 %. Se Tabell 1. 

Tabell 1. Andel livmorhalsprøver i 2011 som ble besvart i løpet av 14 dager. 

Helseforetak Andel livmorhalsprøver besvart i løpet av 14 dager 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 47 % 

Nordlandssykehuset HF 94 % 

 

5.4.3 Internrevisjonens kommentar 

Internrevisjonens vurdering er at bestilte svar generelt utleveres på en måte som gjør dem tilgjengelige 
for mottaker innen forsvarlig tid. Det er likevel forhold som medfører at perioden fra bestilling til mottak 
av svar blir uønsket lang for enkelte undersøkelser eller i enkelte situasjoner.  



    

11 / 17 

5.5 Bestillers metode for å lese og signere svar 

Etter at prøvesvarene er utlevert fra de utførende enheter må bestiller foreta en aktiv handling for å få 
tilgang til disse. Metodene som benyttes avhenger blant annet av pasientens status og hvordan 
prøvesvaret er mottatt. 
 
Aktuelle metoder for å få tilgang til prøvesvar: 

 Sengepostlisten i DIPS. 

 Oppslag på aktuell pasient i DIPS. 

 Mine arbeidsoppgaver i DIPS. 

 Diverse felles arbeidsgrupper i DIPS. 

 Papirsvar i posthylle (benyttes stort sett bare ved NLSH). 
 
Helgelandssykehuset Mosjøen har etablert en ordning der personell ved Laboratoriet daglig registrerer 
alle svar fra Laboratoriet ved NLSH manuelt inn i DIPS. Bestillere i HSYK mottar da disse svarene fra NLSH 
på samme måte som de mottar interne svar. Det er foretatt risikovurdering av prosessen, og all 
registrering etterkontrolleres. 

Ved øvrige sykehus, med delvis unntak for NLSH hvor rutinene varierer, er rutinen at svar som mottas på 
papir scannes og sendes på elektronisk arbeidsflyt i DIPS til vurdering og signering hos bestillende lege.  

I DIPS er det lagt til rette for signering av elektronisk mottatte labsvar og røntgensvar. Internrevisjonen 
har undersøkt omfanget av usignerte prøvesvar til vurdering (omfatter ikke scannede svar) og hvor stor 
andel av de usignerte svarene som er eldre enn 30 dager. Figur 2 og Figur 3 nedenfor illustrerer testens 
resultater. 

5.5.1 Positive observasjoner 

Signering av svar oppfattes av de intervjuede som en bekreftelse på at man har lest, forstått og tatt 
konsekvenser av det aktuelle svaret. Signeringen utføres i hovedsak av leger, men også av enkelte andre 
med selvstendig behandleransvar (eksempelvis jordmødre og spesialsykepleiere). 

Som nevnt i kap. 5.1.1 er det en klar forventning fra ledelsen ved tre av foretakene om at mottatte svar 
skal signeres fortløpende i journalsystemet. 

I noen enheter tilstrebes løpende signering av svar for inneliggende pasienter i forbindelse med 
previsitt/visitt. 

5.5.2 Observerte forbedringsområder 

Mottatte svar blir ofte ikke signert i forbindelse med den faktiske vurdering og beslutning om oppfølging. 
Dette gjelder både for inneliggende og polikliniske pasienter. Når signering gjøres i ettertid, og ikke 
sjelden også av annen person, medfører dette dobbeltarbeid. 

Internrevisjonen konstaterer at det samlede antall usignerte lab- og røntgensvar er betydelig (Figur 2). 
Når man vurderer antall usignerte svar opp mot foretakets størrelse skiller NLSH seg ut. Antallet 
usignerte svar i NLSH tyder på at mange av svarene her per i dag ikke er omfattet av signeringsrutiner. I 
tillegg har de øvrige foretakene opplyst at de i løpet av de siste par år har gjennomført oppryddingstiltak 
for å få fjernet gamle restanser. Tilsvarende har ikke vært utført ved NLSH. Både Finnmark og HSYK har 
relativt få usignerte svar. 
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Som det framgår av Figur 3 er andelen av usignerte svar som er eldre enn 30 dager betydelig. De to 
største foretakene har høyest andel slike restanser. Til tross for relativt få usignerte svar i Finnmark er en 
høy andel (61 %) av disse eldre enn 30 dager. HSYK skiller seg positivt ut med lavest andel (38 %), selv om 
heller ikke dette er ubetydelig. 

 

Figur 2: Totalt antall usignerte svar, fordelt på 
Felles og Personlige grupper. 
 
 

 
 
 

Figur 3: Andel av usignerte svar som er eldre 
enn 30 dager, fordelt på Felles og Personlige 
grupper. 
 

 
 

Fordelingen av usignerte svar mellom fellesgrupper og personlige grupper i DIPS varierer mellom 
foretakene og mellom labsvar og røntgensvar. Eksempelvis kan man se på usignerte røntgensvar ved 
UNN. Her er 3966 av disse i personlige grupper, mot bare 180 i fellesgrupper. Dette samsvarer med den 
praksis foretaket har beskrevet for bestilling og svarutsending. Ved NLSH er det stor forskjell mellom 
gruppene i hvor stor andelen av usignerte svar som er eldre enn 30 dager er, 52 % i personlige grupper 
mot 95 % i fellegrupper. Flere detaljer om de gjennomførte testene finnes i Vedlegg 4 og i 
foretaksrapportene. 

5.5.3 Internrevisjonens kommentar 

Både det samlede antall restanser og andel restanser eldre enn 30 dager er klart lavest ved HSYK. I tillegg 
til foretakets størrelse kan dette trolig relateres både til gjennomførte ryddeprosesser og til løpende 
kontroll og oppfølging. Dette omtales nærmere i de to neste kapitlene. Detaljerte opplysninger om 
fordeling av restanser ved det enkelte HF utgjør etter Internrevisjonens oppfatning et viktig 
informasjonsgrunnlag for foretakenes forbedringsarbeid. 

Etter Internrevisjonens oppfatning vil løpende signering av den som faktisk vurderer svarene og 
iverksetter oppfølging av disse, redusere unødig dobbeltarbeid og forsinkelser. 

Internrevisjonen har gjennom denne revisjonen ikke innhentet grunnlag for å vurdere om prøvesvar til 
tross for manglende signering blir vurdert og fulgt opp på en faglig forsvarlig måte. 

5.6 Etablerte etterkontroller 

Internrevisjonen har undersøkt hvilke etterkontroller som gjennomføres for å avdekke eventuell svikt i 
løpende rutiner knyttet til bestilling og mottak av prøvesvar. 
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5.6.1 Positive observasjoner 

Internrevisjonen har ikke kartlagt hele omfanget av etterkontroller i de diagnostiske enhetene, men 
konstaterer at etterkontroller benyttes systematisk innenfor flere trinn i arbeidsprosessene her. Det 
vises til foretaksrapportene for nærmere informasjon. 

Når det gjelder de bestillende enheter er det mer varierende i hvilken grad det gjøres systematiske 
etterkontroller av prosessene. Her nevnes derfor eksempler på iverksatte kontroller i foretaksgruppen: 

 Kontroll av arbeidsoppgaver utenfor definert arbeidsflyt i DIPS utføres daglig/regelmessig i 
foretakene.  

 HSYK: Avdelingsdirektør mottar ukentlige rapporter over restanser i private og felles arbeidsgrupper 
på avdelingsnivå, i samsvar med dokumentert prosedyre. Rapportene distribueres og følges opp 
utover i organisasjonen via ledelseslinjen. 

 UNN har etablert rutinemessig rapportering i ledelseslinjen av svartid for røntgenundersøkelser. 

 Noen poliklinikker i Finnmark og UNN har etablert manuelle systemer for å sikre at alle bestilte 
histologi- og cytologiprøver blir besvart. 

5.6.2 Observerte forbedringsområder 

De viktigste svakhetene knyttet til etterkontroller er etter Internrevisjonens vurdering: 

 Det foretas ikke etterkontroller knyttet til scanning av journaldokumenter. 

 NLSH har ikke etablert tilstrekkelige rutiner for kontroll av om mottatte svar blir signert og fulgt opp. 

 Rutiner for kontroll av om mottatte svar blir signert og fulgt opp er ikke tilstrekkelig implementert og 
fulgt opp i UNN og i Finnmark. 

 Foretakene har ikke etablert gjennomgående systemer for å kontrollere at alle bestilte prøvesvar 
mottas. Dersom man skal kontrollere om prøvene er besvart må man, for den enkelte pasient, 
gjennomgå opplysningene i laboratoriearket i DIPS og alle aktuelle journalnotater. Etter at epikrise er 
skrevet gjøres slike gjennomganger bare i spesielle situasjoner. Svar som ikke er mottatt ved 
utsending av epikrise vil derfor ikke nødvendigvis bli etterlyst om de uteblir. Erfaringer har også vist 
tilfeller der manglende prøvesvar ikke har blitt etterlyst fra bestiller. 

5.6.3 Internrevisjonens kommentar 

Etterkontroller benyttes systematisk innenfor flere trinn i arbeidsprosessene, men bare HSYK har 
implementert gjennomgående rutiner for kontroll og oppfølging av at mottatte svar blir signert. 

En forutsetning for å etablere gjennomgående, elektroniske systemer for kontroll av at alle bestilte 
prøvesvar mottas er at alle bestillinger framgår strukturert i journalen. Videre må det finnes 
rapporteringsverktøy for å avdekke ubesvarte bestillinger. I mangel på slike muligheter har enkelte 
innført manuelle kontrollrutiner for prøvetyper de vurderer som spesielt viktige (se kap. 5.6.1). 

5.7 Oppfølging av internkontroll 

Med oppfølging av internkontroll menes i denne rapporten ledelsens styring og kontroll med 
virksomheten, samt den oppfølging som foretas på vegne av ledelsen, for å sikre at internkontrollen 
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring.  
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Internrevisjonen har innhentet informasjon om generelle rutiner for oppfølging av intern styring og 
kontroll ved foretakene, blant annet: 

 Ledelsens fokus på internkontroll og forbedringsarbeid. 

 Styrings-/kvalitetsindikatorer for måling av måloppnåelse. 

 Kvalitetsutvalg og KVAM-grupper. 

 Rapporteringssystemer for avvik/uønskede hendelser, og praksis for bruk av disse. 

 Internrevisjonsordninger i HF-ene. 

 Gjennomføring av Ledelsens gjennomgang. 

 Planer om videreutvikling av styringssystemene. 

5.7.1 Internrevisjonens kommentar 

Ettersom det i liten grad har vært etablert spesifikke mål relatert til denne revisjonens fokusområder (se 
kap. 5.1), ser det ut til at de generelle oppfølgingssystemene i foretakene har hatt liten innvirkning på de 
reviderte prosessene. Ingen av foretakene har inkludert måloppnåelse knyttet til de arbeidsprosessene 
som her er revidert i foretaksledelsens faste styringsgrunnlag/rapporter. 

6 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

6.1 Konklusjon 

Internrevisjonens konklusjon er: 
Helseforetakene i Helse Nord har mange viktige rutiner og kontrolltiltak på plass. Det er likevel påvist 
vesentlige svakheter som bør korrigeres for å gi rimelig grad av sikkerhet for at bestilte prøvesvar 
kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen forsvarlig tid. 

6.2 Anbefalinger til helseforetakene 

En samlet oversikt over alle anbefalingene Internrevisjonen har gitt i revisjonsprosjektets rapporter 
finnes i Vedlegg 5. 

Følgende anbefalinger har blitt gitt til flere av foretakene, eventuelt med noe ulik ordlyd: 

1. Etablere og følge opp spesifikke mål for prosessene relatert til bestilling og mottak av prøvesvar. 
2. Benytte risikovurderinger systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer knyttet til bestilling 

og mottak av prøvesvar. 
3. Vurdere endringer knyttet til bestillingsrutiner og mottaksregistrering som kan bidra til at det 

tydeligere framgår av pasientjournalen hvilke bestillinger som er gjort. Dette gjelder spesielt 
mikrobiologiske, histologiske og cytologiske undersøkelser. 

4. Etablere gjennomgående ordninger for kontroll og oppfølging av at prøvesvar signeres. 
5. Innføre ordninger som gjør at bestillende enhet kan ha kontroll med at alle bestilte svar er mottatt. 
6. Videreutvikle helseforetakets internkontroll med sikte på forbedring av øvrige svakheter 

Internrevisjonen har påpekt i rapportene. 
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6.3 Anbefalinger til Helse Nord RHF 

Helse Nord RHF har ikke blitt revidert i dette prosjektet. Revisjonen i helseforetakene har imidlertid 
avdekket utfordringer som involverer regionalt nivå. 
 
Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å: 
 
1. Avklare nærmere i hvilken grad svakhetene/utfordringene som er omtalt i kap. 5.2.2 og 5.2.3 

planlegges ivaretatt via FIKS-programmet, eventuelt kan inkluderes i dette, og hvilken framdrift som 
planlegges. Denne informasjonen bør kommuniseres raskt til foretakene som grunnlag for arbeid 
med anbefaling 3 og 5 overfor. 

2. Vurdere om noen av svakhetene/anbefalingene som fremgår av rapporten tilsier at foretaksgruppen 
bør samarbeide om oppfølgingstiltak, og eventuelt ta initiativ til slikt samarbeid. 



 

 

7 VEDLEGG 

 
Rapporten har følgende vedlegg: 
 
Vedlegg 1 Etterspurt dokumentasjon  
Vedlegg 2 Oversikt over metode for bestilling og utsending av prøvesvar 
Vedlegg 3 Orientering fra prosjektleder for FIKS-programmet 
Vedlegg 4 Svar i restanse 
Vedlegg 5 Anbefalinger til helseforetakene   



 

 

Vedlegg 1 – Etterspurt dokumentasjon 

 

Som ledd i forberedelser til stedlige besøk ba vi om å få oversendt både dokumenter som gjelder 
generelt for foretaket og dokumenter som gjelder internt i de enheter som spesielt var omfattet av 
revisjonen. 

1. Organisasjonskart for HF-et, samt kart/oversikt med navn på ledere for direktørens stab og de 
enhetene som involveres i revisjonsaktivitetene. 

2. Oversikt over alle tema som inngår i opplæringsprogram for nyansatte. 
3. Samlet oversikt over rapporterte avvik inneværende år, og utvalgte eksempler på 

avviksmelding/avviksbehandling relatert til revisjonens tema. 

 
I den grad dette forelå ba vi også om følgende dokumentasjon relatert til revisjonens tema: 

4. Interne retningslinjer/prosedyrer. 
5. Dokumentasjon av risikovurderinger som er gjennomført i løpet av de siste tre årene (2009-2011). 
6. Beskrivelse av etablerte kontrollrutiner. 
7. Rapport fra tidligere revisjoner eller evalueringer. 
8. Annen relevant informasjon som Internrevisjonen bør ha kjennskap til



 

 

Vedlegg 2 – Oversikt over metode for bestilling og utsending av prøvesvar 

Internrevisjonen har undersøkt om prøvesvar kan bestilles elektronisk fra utvalgte utførere (diagnostiske enheter) i regionen, eller om dette må skje 
manuelt ved hjelp av papirskjema. Tilsvarende er det undersøkt hvordan prøvesvar sendes tilbake til bestillere i helseregionen. Resultatet fra denne 
undersøkelsen er framstilt i Tabell 1 og Tabell 2 nedenfor. 

Tabell 1. Oversikt over hvordan bestillere i Helse Nord kan bestille prøvesvar fra utførere i helseregionen. 
 
Analyserende helseforetak Radiologiske 

undersøkelser 
Patologiske 
undersøkelser 

Mikrobiologiske dyrkninger Serologiske undersøkelser 

Helse Finnmark HF Elektronisk   Elektronisk eller papir fra bestillere i egen klinikk. 
Papir fra øvrige klinikker/HF. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

Elektronisk Papir Elektronisk fra fire utvalgte 
pilotenheter i Tromsø. 
Papir fra øvrige. 

Elektronisk eller papir fra bestillere i UNN, også mellom 
lokasjoner. 
Papir fra øvrige HF. 

Nordlandssykehuset HF Elektronisk Papir Papir Elektronisk eller papir fra lokale bestillere. 
Papir fra øvrige sykehus/HF. 

Helgelandssykehuset HF Elektronisk   Elektronisk eller papir fra lokale bestillere. 
Papir fra øvrige sykehus/HF. 

 
Tabell 2. Oversikt over hvordan utførere (diagnostiske enheter) i Helse Nord sender prøvesvar til bestillere i helseregionen. 
 
Analyserende helseforetak Radiologiske undersøkelser Patologiske undersøkelser Mikrobiologiske dyrkninger Serologiske undersøkelser 

Helse Finnmark HF Elektronisk til egen klinikk. 
Papir til øvrige klinikker/HF. 

  Elektronisk til egen klinikk. 
Papir til øvrige klinikker/HF. 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

Elektronisk 
(unntak: til Ofoten Psyk. 
Senter og Nordlandsklin.). 

Papir Elektronisk til eget foretak og 
fra til Helse Finnmark HF. 
Papir til øvrige HF. 

Elektronisk til eget foretak og fra 
Tromsø til Helse Finnmark HF. 
Papir til øvrige HF. 

Nordlandssykehuset HF Elektronisk til eget sykehus. 
Papir til øvrige sykehus/HF. 

Papir. 
I tillegg en ufullstendig 
elektronisk versjon internt i 
NLSH Bodø. 

Elektronisk internt i NLSH 
Bodø og til Vesterålen. 
Papir til Lofoten/øvrige HF. 

Elektronisk til eget sykehus og fra 
Bodø til Vesterålen. 
Papir til Lofoten/øvrige HF. 

Helgelandssykehuset HF Elektronisk til eget sykehus. 
Papir til øvrige sykehus/HF. 

  Elektronisk til eget sykehus. 
Papir til øvrige sykehus/HF. 



 

 

Vedlegg 3 – Orientering fra prosjektleder for FIKS-programmet 

 

Prosjektleder for det regionale FIKS-programmet har gitt følgende orientering i e-post datert 
16.02.2012: 

”FIKS-programmet i Helse Nord er opprettet for å ivareta innføring av de kliniske systemer som 
Helse Nord har valgt gjennom prosjektet ”Anskaffelse kliniske systemer (AKS)”. Programmet skal 
planlegge og innføre systemporteføljen på de seks systemene i hele Helse Nord gjennom et tett 
samarbeid med helseforetakene, Helse Nord IKT og leverandørene. Innføringen skal gi regionen 
verktøy som bidrar til mer standardiserte og enhetlige pasientforløp og som gir et godt og 
brukervennlig arbeidsverktøy for de ansatte. 

Programmet har en varighet på 4-5 år, så det vil bli en gradvis innføring, bl.a. med 
sammenslåing av Dips-databaser pr HF. 

Når det gjelder elektronisk bestilling og svar er dette noe som FIKS-programmet kommer til å 
jobbe med. Noe er allerede på plass, noe er under utviking og noe er ikke kartlagt enda, men vil 
bli tatt med i planleggingen av innføringen. 

Radiologi: vil bli en del av FIKS-programmet, ikke klarlagt enda – her har systemet som er kjøpt 
gode muligheter for både bestilling, svar og oppfølging av prosessen. Forhåpentligvis vil vi starte 
med første HF i regional løsning i år. NLSH får sitt ”hyllevaresystem” for alle tre sykehusene i mai. 
Når alle HF-ene er over på samme løsning vil bestilling og svar kunne gå på tvers av HF. 

Medisinsk biokjemi: Delvis ivaretatt, noe utvikling og testing foregår, men dette vil bli innført 
som en del av vanlig drift i forbindelse med 7.0-versjonen av Dips Lab og innføring av Message 
Broker og xml-meldinger. (Mye av dette vil være på plass i år med innføring av 7.0 – som 
inkluderer trafikk mellom HF – lab til lab)  

Klinisk patologi: Som en del av anskaffelsen er det kjøpt inn en RoS-modul (Rekvirering og svar), 
som vil gi mulighet for elektronisk rekvirering og svar internt i HF-ene og mellom HF-ene. (Vi 
håper å få på plass denne modulen i år). 

Mikrobiologi (dyrkninger): Ikke en del av anskaffelsen, men det er kravstilt integrasjoner mot 
mikrobiologisystemet. Vi kommer til å se på løsninger, men dette er i utgangspunktet ikke en del 
av FIKS. 

Systemene vil altså på noe ulike måter gi mulighet for å bestille/rekvirere og få svar elektronisk – 
og sikre at både bestillingen/rekvisisjonen og svarene går til riktig mottaker, men det vil være 
interne rutiner ved de ulike enhetene som gjør at både prøver og svar blir fulgt opp slik en 
ønsker. På kontrollsiden vil det være mulig å ta ut rapporter på alt som går elektronisk.” 

 



 

 

Vedlegg 4 – Svar i restanse 
 

Datakilde: Dataene ble hentet fra Helse Nords styringsportal, SAS, en oppgitt dato ved det enkelte helseforetak.  
 

Spesifikasjoner: 
Oppgavetype 400, Røntgensvar til vurdering/eksterne røntgensvar til vurdering og Labsvar til vurdering, ble inkludert. 
Dataene i rapporten ble fordelt på Organisasjon, Oppgavetype og Arbeidsgruppe (Fellesressurser og Enkeltressurs). 
 

Rapporten viser antall oppgaver i restanse og antall med restansetid over 30 dager. Antall i restanse telles ut fra utførttid i DIPS (gitt at oppgaven er 
opprettet). Restansetiden beregnes ut fra rapportdato og opprettettid. Antall med restansetid over 30 dager er da antallet oppgaver i restanse med 
restansetid over 30 dager. 
 

Enkeltressurser er personlige arbeidsgrupper i DIPS.  
Fellesressurser er arbeidsgrupper i DIPS hvor flere brukere har tilgang. Dersom felles arbeidsgrupper tilhører flere avdelinger vil oppgavene til disse 
arbeidsgruppene vises i alle tilhørende avdelinger. Dette betyr at aggregerte tall kan være noe høyere enn faktiske tall. 
 

 

Antall svar i 

restanse

Antall 

restanser 

personlige 

grupper

Antall 

restanser 

felles 

grupper

Antall 

Labsvar til 

vurdering

Antall 

Labsvar 

personlige 

grupper

Antall 

Labsvar 

felles 

grupper

Antall 

Rtgsvar til 

vurdering

Antall 

Rtgsvar 

personlige 

grupper

Antall 

Rtgsvar 

felles 

grupper

HSYK 1773 1188 585 1067 604 463 706 584 122

HSYK > 30 dager 666 411 255 413 203 210 253 208 45

Andel > 30 dager 38 % 35 % 44 % 39 % 34 % 45 % 36 % 36 % 37 %

NLSH 37053 5802 31251 31570 3672 27898 5483 2130 3353

NLSH > 30 dager 32541 3003 29538 28384 1987 26417 4157 1036 3121

Andel > 30 dager 88 % 52 % 95 % 90 % 54 % 95 % 76 % 49 % 93 %

UNN 18136 8435 9691 13980 4469 9511 4146 3966 180

UNN > 30 dager 12078 4496 7572 9552 2096 7456 2516 2400 116

Andel > 30 dager 67 % 67 % 78 % 68 % 47 % 78 % 61 % 61 % 64 %

Finnmark 2616 1446 1170 1279 608 671 1337 838 499

Finnmark > 30 dager 1605 957 648 711 376 335 894 581 313

Andel > 30 dager 61 % 66 % 55 % 56 % 62 % 50 % 67 % 69 % 63 %



 

 

Vedlegg 5 – Anbefalinger til helseforetakene 
 

Her gis det en samlet oversikt over alle anbefalingene Internrevisjonen har gitt til helseforetakene i 
revisjonsprosjektets delrapporter. 

 

Anbefalinger til Nordlandssykehuset HF (IR-rap. 05/2011): 

1. Etablere og følge opp spesifikke mål for prosessene relatert til bestilling og mottak av prøvesvar. 
2. Benytte risikovurderinger systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer knyttet til 

bestilling og mottak av prøvesvar. 
3. Kommunisere betydningen av presist og komplett utfylte lab- og røntgenbestillinger til alle som 

har behov for slik informasjon, regelmessig og ved nytilsettinger, samt følge opp eventuell 
manglende etterlevelse av rutiner relatert til slike bestillinger. 

4. Være en pådriver, og prioritere arbeidet med tilrettelegging, for at flere diagnostiske 
undersøkelser kan bestilles og besvares elektronisk i hele foretaket. 

5. Sørge for at patologisvar blir journalført i fullstendig versjon, på en måte som også legger til 
rette for at det kan dokumenteres at svaret er vurdert og blir fulgt opp. 

6. Vurdere mulige tiltak for å redusere ventetiden til radiologiske undersøkelser der ventetiden i 
dag er lengst. 

7. Stille konkrete krav om signering av lab- og røntgensvar i hele foretaket og etablere 
gjennomgående ordninger for kontroll av at kravene etterleves. 

8. Innføre ordninger som gjør at bestillende enhet kan ha kontroll med at alle bestilte svar er 
mottatt. 

9. Videreutvikle helseforetakets internkontroll med sikte på forbedring av øvrige svakheter 
Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten. 
 

Anbefalinger til Helse Finnmark HF (IR-rap 01/2012): 

1. Etablere og følge opp spesifikke mål for prosessene relatert til bestilling og mottak av prøvesvar. 
2. Benytte dokumenterte risikovurderinger systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer 

knyttet til bestilling og mottak av prøvesvar. 
3. Bringe klarhet i oppgavefordeling og varslingsrutiner knyttet til feil i elektronisk kommunikasjon 

til og fra de diagnostiske enhetene. 
4. Innføre rutiner som sikrer at ikke personer som mangler personnummer tildeles flere 

hjelpenummer i ulike systemer.  
5. Etablere gjennomgående ordninger for kontroll og oppfølging av at prøvesvar signeres. 
6. Vurdere muligheter for å innføre gjennomgående ordninger som gir grunnlag for å kontrollere at 

alle bestilte svar er mottatt. 
7. Videreutvikle helseforetakets internkontroll med sikte på forbedring av øvrige svakheter 

Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten. 
 

  



 

 

Anbefalinger til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (IR-rap. 02/2012): 

1. Etablere og følge opp spesifikke mål for bestillerenhetene relatert til mottak av prøvesvar. 
2. Benytte dokumenterte risikovurderinger systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer 

knyttet til bestilling og mottak av prøvesvar. 
3. Vurdere endringer knyttet til bestillingsrutiner og mottaksregistrering som kan bidra til at det 

tydeligere framgår av pasientjournalen hvilke bestillinger som er gjort. Dette gjelder spesielt 
mikrobiologiske, histologiske og cytologiske undersøkelser. 

4. Gjennomgå rutiner for utlevering av foreløpige og endelige røntgensvar for å sikre at behandler 
så raskt som mulig gjøres oppmerksom på endringer med betydning for videre pasientforløp.  

5. Kartlegge og håndtere faktorer som hindrer måloppnåelse for svartid på celleprøver fra 
livmorhals, samt eventuelt for andre undersøkelser ved Klinisk patologisk avdeling. 

6. Fullføre implementeringen av en gjennomgående ordning for kontroll og oppfølging av at 
prøvesvar signeres innen forventet tid. 

7. Innføre ordninger som gjør at bestillende enhet kan ha kontroll med at alle bestilte svar er 
mottatt. 

8. Videreutvikle helseforetakets internkontroll med sikte på forbedring av øvrige svakheter 
Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten. 

 

Anbefalinger til Helgelandssykehuset HF (IR-rap. 03(2012): 

1. Etablere og følge opp spesifikke mål for bestillerenhetene relatert til mottak av prøvesvar. 
2. Benytte dokumenterte risikovurderinger systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer 

knyttet til bestilling og mottak av prøvesvar. 
3. Registrere bestillinger av mikrobiologiske, histologiske og cytologiske undersøkelser slik at det 

tydeligere framgår av pasientjournalen hvilke bestillinger som er gjort. 
4. Iverksette tiltak som bidrar til at elektive MR-undersøkelser gjennomføres innen den frist som er 

satt ut fra medisinskfaglige vurderinger. 
5. Innføre gjennomgående ordninger som gir grunnlag for å kontrollere at alle bestilte svar er 

mottatt. 
6. Videreutvikle helseforetakets internkontroll med sikte på forbedring av øvrige svakheter 

Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten. 
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Viser til Internrevisjonsrapport 04/2012 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord. 

Styret i Helse Nord behandlet oppsummering av internrevisjonsrapporten i styremøte 21.-22. juni 2012 
(styresak 79-2012), og fulgte opp med ny styrebehandling av forpliktende tiltaksplan i styremøte 19.
desember 2012 (styresak 1758-2012).

Styrets vedtak, styresak 79-2012:
1. Internrevisjonsrapport nr. 04/12: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – oppsummering tas til 

orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at det utarbeides en forpliktende tiltaksplan for oppfølging av anbefalingene 

som er gitt til Helse Nord RHF, samt til det enkelte helseforetak, og presentere denne for styret innen 
utgangen av oktober 2012.

Styrets vedtak, styresak 158-2012:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling 

og mottak av prøvesvar i Helse Nord – oppsummering til orientering. 
2. Styret ber om å få fremlagt ny sak, når nødvendige tiltak er iverksatt, senest innen utgangen av 2013.

I den forbindelse planlegger Helse Nord RHF et møte med hvert av helseforetakene i løpet av 
januar/februar, der tema vil være:

 Status for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger til Helse Nord RHF
 Status for helseforetakenes oppfølging av de foretaksspesifikke planer og tiltak
 Helseforetakenes gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser, som grunnlag for det videre 

oppfølgingsarbeidet
 Videre oppfølging, herunder vurdering av behov for samarbeid på tvers av helseforetak 

Møtene kan avholdes som fysiske møter eller på videokonferanse. På møtene bør det være med 
representanter både fra sengepost og laboratorie/røntgen.

Det er allerede avtalt møte med UNN HF 11. januar 2013. Helse Nord RHF ved undertegnede vil ta 
kontakt over nyttår for å avtale møtetidspunkt med de øvrige helseforetakene.

Med vennlig hilsen

Grete Birgithe Åsvang
signert
Rådgiver
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Mosjøen                                                           

Internrevisjon 20-22.feb. 2012 - Bestilling og mottak av prøvesvar Mosjøen 25.01.2013

Det vises til Helse Nord sin rapport 03/2012 datert 11.05.2012 etter internrevisjon ved 
Helgelandssykehuset HF – Bestilling og mottak av prøvesvar i Helgelandssykehuset.  
Revisjon ble hovedsakelig gjennomført ved Helgelandssykehuset Mosjøen i dagene 20-22.februar 
2012.   

Formålet med revisjonen: 
Revisjonens formål har vært å undersøke om det er etablert intern styring og kontroll som gir rimelig 
grad av sikkerhet for at bestilte prøvesvar kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp 
innen forsvarlig tid. 

Begrepsbruk: 
Bestilling: Fellesbetegnelse for henvisning til radiologiske undersøkelser og rekvisisjon til ulike 
laboratorie- og patologiundersøkelser. 
Prøvesvar: Svar på diagnostiske undersøkelser innenfor områdene radiologi, patologi og ulike 
laboratoriefag.

Konklusjon etter Internrevisjon:
Basert på de undersøkelser som er foretatt, i hovedsak ved Helgelandssykehuset Mosjøen, 
konkluderer Internrevisjonen med at: 
Helgelandssykehuset HF har mange viktige rutiner og kontrolltiltak på plass. Det er likevel påvist 
svakheter som bør korrigeres for å gi rimelig grad av sikkerhet for at bestilte prøvesvar kommer fram 
til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen forsvarlig tid.
Internrevisjonen anbefaler Helgelandssykehuset HF å iverksette følgende tiltak: 

1. Etablere og følge opp spesifikke mål for bestillerenhetene relatert til mottak av prøvesvar. 
2. Benytte dokumenterte risikovurderinger systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer 

knyttet til bestilling og mottak av prøvesvar. 
3. Registrere bestillinger av mikrobiologiske, histologiske og cytologiske undersøkelser slik at det 

tydeligere framgår av pasientjournalen hvilke bestillinger som er gjort. 
4. Iverksette tiltak som bidrar til at elektive MR-undersøkelser gjennomføres innen den frist som er 

satt ut fra medisinskfaglige vurderinger. 
5. Innføre gjennomgående ordninger som gir grunnlag for å kontrollere at alle bestilte svar er 

mottatt. 
6. Videreutvikle helseforetakets internkontroll med sikte på forbedring av øvrige svakheter 

Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten 

Videre nedtegnes hva som er gjort eller planlagt forbedret i fht. funn:

Funn 1:  Etablere og følge opp spesifikke mål for bestillerenhetene relatert til mottak av prøvesvar.

Tiltak 1.1:
Utarbeidet mål for Bestillerenhetene:  
MÅL: For ø.hj. lab.prøver; svar innen 1 time.

For inneliggende pas. Lab.prøver tatt på morgenen; svar innen kl. 10:00 samme dag.
For pol.kl.pasienter ferdig samme dag prøven tas. 
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For primærleger; ferdig senest neste dag. 
For dagmedisinske pasienter som skal ha cellegiftkur; ferdig innen 45 minutter etter 
prøvetaking.
Dette skal inn i nye Mål for laboratoriet ved neste revisjon i løpet av våren.

Tiltak 1.2: Tiltak for å nå målet:
1. Legene signerer lab. og rtg.svar som legger seg på den enkeltes postliste.  Det er sterkt 

fokus på at slike svar skal signeres fortløpende.
Usignerte svar legger seg på utskrivende lege sin arb.liste når pas. utskrives men hvis 
svarene underveis ikke signeres kan disse bli liggende lenge usignert hvis for eksempel 
pas.ligger lenge inne. For å sikre at dette ikke skjer er det rydding i arbeidslister hver uke 
(mandager) av en bestemt person som har ansvar for dette i sykehuset. Følges også opp av 
avd.sjef.  
Det er utarbeidet prosedyre.   PR23631 Arbeidsflyt – kontroll.  Og FB0864 Arbeidsflyt 
overvåkning.

2. Opplæring for legene i bruk av DIPS. Prøve få til å ta opp med video og stemme, det som 
sies ved opplæringen.  Da vil man ha noe konkret å slå opp i etterpå for nyansatte 
(kursdokumentasjon). 
Det vil bli bedre og enklere med opplæring og e-læringsprogram i nye DIPS (FIKS).  

3. Hvis lege skal være fraværende (ferie, kurs etc.) må denne overføre sin arbeidsliste 
til annen lege i fraværsperioden. Dette gjelder også når vikarlegene slutter. Dette 
gjøres fra arbeidslisten ved å gå inn via tilgangknappen. Obs. at arbeidslisten samtidig 
settes ut av bruk når noen slutter.  Dette meldes HIKT 07022. 
Ved innføring av BAS vil avd.leder kunne følge dette opp direkte ved tilgangene i DIPS. I 
løpet av første kvartal 2013.

4. Vikarlegene settes som bruker i et gitt tidsrom. Her må det legges inn en rutine at 
arbeidslisten også settes ut av bruk samtidig. Ved innføring av BAS vil avd.leder kunne 
følge dette opp direkte ved tilgangene i DIPS. I løpet av første kvartal 2013.

5. Rekvisisjoner skal være tilgjengelig elektroniske i DIPS.  De få gjenværende 
skjema/rekvisisjoner som ikke kan være elektronisk følges opp manuelt slik:

- For sendeprøver fra lab. registreres disse i lab.avd. og følges opp at det kommer svar. og det 
er dobbelkontroll av 2 ved lab. at dette gjøres korrekt.  PR14917Registrering av tilsendte 
prøvesvar.

- Svar som scannes inn legges til rekvirerende lege eller på postlisten
- Prøver sendt fra operasjonsavd. Registreres manuelt  når de sendes og det følges opp at det 

kommer svar. 
Vil bli løst når vi får FIKS og alle rekvisisjoner elektronisk i DIPS, ca 3 kvartal 2014.

Funn 2:  
Benytte dokumenterte risikovurderinger systematisk for å avdekke og håndtere risikofaktorer knyttet til 
bestilling og mottak av prøvesvar. 

Tiltak:  
- Finn fram de ROSanalyser som er utført og følg dem opp 

o Rtg Arcidis. Vedlegg 2 er ROS-analysen.  I tillegg er følgende gjort:
o Det meste er endret og forbedret siden denne ROS-analysen ble utført. I dag 

brukes dette til å sende undersøkelser til UNILABS i Oslo for beskrivelse. Rtg. 
følger opp manuelt og etterlyser svar som ikke er kommet i retur. 

o Lab mottar prøvesvar og har dobbelkontroll når det legges inn i svar elektronisk 
for svarsending til rekvirent.  PR14917 Registrering av tilsendte prøvesvar

1. Prosedyre for arbeidsflytansvarlig, jfr. ovenfor, er en del av oppfølging for å sikre at 
arbeidsoppgavene ivaretas i fht. prøvesvar.  

2. Ny ROS-analyse vil bli tatt i løpet av 2013.
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Funn 3  
Registrere bestillinger av mikrobiologiske, histologiske og cytologiske undersøkelser slik at det tydeligere 
framgår av pasientjournalen hvilke bestillinger som er gjort. 

Ha oversikt over hva som er bestilt av prøver.

Tiltak:
1. Sendte hist.prøver , cytologiprøver, andre prøver  på elektronisk blankett hvor elektronisk 

blankett ligger inne. Legene må ta i bruk elektronisk blankett for ønsket prøve i Dips. 

Blanketten legger seg da inn under alle journaldok.  

2. Hver uke eller hver 14 dag kan det kjøres rapport 7184 ut på ønsket blankett som kan ktr. 

mot mottatte svar. Hvis legene trenger opplæring i noe av dette for å kontrollere, kan det gis

av den som har opplæring innenfor bruk av DIPS.  

3. Når FIKS er på plass, 3.kvartal 2014, vil dette bli løst da vi får elektronisk rekvirering på plass 

for alle rekvisisjoner.  

Funn 4

Iverksette tiltak som bidrar til at elektive MR-undersøkelser gjennomføres innen den frist som 

er satt ut fra medisinskfaglige vurderinger. 

Tiltak 1:

Sluttet med MR kne og skulder for å prioritere ressursene til fristpasienter.  

Funn 5 

Innføre gjennomgående ordninger som gir grunnlag for å kontrollere at alle bestilte svar er 

mottatt. 

Tiltak 1:  

Dersom Rtg.avd.  sender prøver/undersøkelse eksternt til UNI-lab for beskrivelse registreres dette 

manuelt og følges opp for å sikre at svar mottas.  

Tiltak 2: Kommer på plass med FIKS;  i eget HF 4.kvartal 2013,  andre HF;  2 kvartal 2015.

Funn 6.  
Videreutvikle helseforetakets internkontroll med sikte på forbedring av øvrige svakheter 

Internrevisjonen har påpekt i denne rapporten. 

Tiltak: Ved neste internkontroll skal vi ha fokus på de øvrige pkt. som er skissert i rapporten, som 

foreslås være:  Svakheter/utbedringer: 

1. Telefonsvar intern loggføres ikke, men svar sendes forløpende elektronisk så snart svaret er 

klart. Unødvendig å bruke tid på dokumentasjon for interne telefonsvar når de kommer 

fortløpende elektronisk.  En nasjonal us. viser at en ringer for ofte ut prøvesvar.  Det kommer 

visstnok en nasjonal veileder om hvilke svar som bør ringes ut. Denne er i pr. i dag ikke 

kommet ut enda.

2. Telefonsvar eksternt til fastlege dokumenteres med standardkommentar i lab.-DIPS. 

3. Nye DIPS bør ha mulighet for å hake av når det er gitt telefonsvar så en sparer tid på 

dokumentasjon. Forslag oversendes FIKS/HOS v/ Skule Stormdalhei.
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4. Innscanning av dokumenter må dobbelsjekkes at de havner i riktig journal.  Her er det innført 

kontroll på scannet innpost; hist.svar, cytologisvar, skriftlige prøvesvar, av person nr.2.  Også 

om svaret er sendt til lege for signering.  

Ad. Funn 6:

Svakheter/forbedringsmuligheter – Mottak, registrering og prioritering 
Ventetiden for elektive MR-undersøkelser er ofte lengre enn det som er anbefalt fra radiolog etter en 
medisinskfaglig vurdering. 
Henvisende lege og pasient orienteres i brev når det er gitt time.  Ventetider oppdateres på internett 
x 1 pr. mnd.  

Svakheter/forbedringsmuligheter – Bestillers metode for å lese og signere svar 
En ikke ubetydelig andel lab- og røntgensvar er usignert 30 dager etter at de foreligger. 

Tiltak:
Arbeidsflyt følges opp hver uke for å sikre at oppgaver utføres i DIPS.  Ansvar: Arbeidsflytansvarlig, 
jfr. prosedyre. Følges også opp av avd.sjef.

Resyme:
Mye av de funn som er gjort kunne vært unngått dersom alle rekvisisjoner var elektronisk i DIPS. Da 
ville det vært enklere å følge opp om det kom svar på bestilte prøver.  Det er en utfordring å unngå 
avvik når ikke det elektroniske system er godt nok i fht. behovet.

Helgelandssykehuset Mosjøen vil jobbe aktivt for å sikre at prosedyrer i fht. Bestilling og mottak av 
prøvesvar brukes.  

Helgelandssykehuset Mosjøen

Saksbehandler: Torbjørg Paulsen
Avdelingssjef medisin
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1 SAMMENDRAG 

1.1 Formål, omfang og avgrensning 

Formålet med revisjonsprosjektet har vært å undersøke om Helgelandssykehuset HF: 

 har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av helsepersonells kompetanse, 

autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning ved ansettelse  

 har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll med at ansattes autorisasjon/lisens/ 

godkjenning ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt  

 har tilfredsstillende dokumentasjon for de utførte kontroller. 

 

Begrepet ”kompetanse” er avgrenset til å dreie seg om hvorvidt helsepersonellet, i tillegg til 
de formelle kvalifikasjoner, ”har nødvendige kvalifikasjoner til å utøve yrket forsvarlig”/ ”er 
skikket til stillingen”.  

Videre er det lagt til grunn en vid forståelse av begrepet ”ved ansettelse”, ved at prøvetid 
og/eller tidlig opplæringsperiode omfattes av revisjonen. 

1.2 Konklusjon 

Internrevisjonen konkluderer med at de rutiner Helgelandssykehuset HF nå har etablert gir 
rimelig grad av sikkerhet for at foretakets helsepersonell ved tilsetting innehar nødvendig 
autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning og for øvrig er skikket for oppgaven, og for at 
autorisasjon/lisens/godkjenning ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt i 
ansettelsesperioden. Internrevisjonen konstaterer likevel at det foreligger flere muligheter 
for forbedringer i foretakets interne styring og kontroll på det området som omfattes av 
revisjonen. 

1.3 Anbefalinger 

Internrevisjonen gir Helgelandssykehuset HF anbefalinger om bruk av risikovurderinger, 

dokumentasjon av rutiner og kontrolltiltak, kontroll med at prosedyrekrav ved rekruttering 

blir fulgt, kontroll med at ansatte ikke har mistet sin autorisasjon e.l., samt opplæring av 

foretakets ledere.  
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2 INNLEDNING 

Spesialisthelsetjenesteloven krever i § 2-2 at de helsetjenester som tilbys eller ytes skal være 
forsvarlige, og at tjenestene skal tilrettelegges slik at personell som utfører dem blir i stand 
til å overholde sine plikter.  

Det fremgår av helsepersonelloven (§ 4) at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar 
med krav om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, og at det i forskrift kan bestemmes at 
visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner. I lovens kap. 9 
reguleres vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning. Autorisasjonsordningen skal 
sikre at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle. 
Ordningen omfatter 29 grupper helsepersonell hvor yrkesutøvelsen krever 
profesjonsgodkjenning. Helsepersonell som ikke har rett til autorisasjon, kan gis lisens etter 
søknad. Lisens kan bare gis til helsepersonell som er skikket ut fra lisensens art og omfang.  

Forsvarlighetskravet innebærer at helsepersonell både må inneha de nødvendige formelle 
kvalifikasjoner (autorisasjon o.l.), og for øvrig være skikket til stillingen. (Se bl.a. uttalelse fra 
Helsetilsynet av 22.02.10 om arbeidsgivers ansvar for å sjekke helsepersonells kompetanse, 
og brev datert 18. mars 2005 fra Helsetilsynet til landets kommuner og helseforetak.) Ut fra 
helseforetakenes internkontrollplikt forventes derfor at foretakene har innrettet intern 
styring og kontroll med egen bruk av helsepersonell slik at de har rimelig grad av sikkerhet 
for at disse kravene til helsepersonells kvalifikasjoner ivaretas. 

Revisjonsprosjektet inngår i vedtatt revisjonsplan for 2011/2012, og er gjennomført i alle 
helseforetakene i Helse Nord. Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon ved 
Helgelandssykehuset HF i perioden januar 2012 – desember 2012. Oppdragsansvarlig har 
vært revisjonssjef Tor Solbjørg, og revisjonen har omfattet følgende aktiviteter: 

 Melding om internrevisjon, sendt 09.01.12. 

 Oppstartmøte 14.06.12. 

 Intervjuer på Mo 14.06. og i Mosjøen 15.06.12 (se kap. 4. Metode). 

 Dokumentgjennomgang. (Innhentede dokumenter fremgår av vedlegg 1: 

Dokumentoversikt.) 

 Test av dokumentasjon for utførte kontroller/handlinger.  

 Oppsummeringsmøte 14.06.12. 

 Rapportutkast oversendt 18.12.12 til uttalelse og kvalitetssikring av fakta. 
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3 FORMÅL OG OMFANG 

3.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonsprosjektet har vært å undersøke om Helgelandssykehuset HF: 

 har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av helsepersonells kompetanse, 

autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning ved ansettelse  

 har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll med at ansattes autorisasjon/lisens/ 

godkjenning ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt  

 har tilfredsstillende dokumentasjon for de utførte kontroller. 

3.2 Omfang og avgrensninger 

I dette prosjektet har internrevisjonen avgrenset begrepet kompetanse til å dreie seg om 
hvorvidt helsepersonellet ”for øvrig har nødvendige kvalifikasjoner til å utøve yrket 
forsvarlig”/ ”er skikket til stillingen” (altså ut over de formelle kvalifikasjoner). Jf. bl.a. 
Helsetilsynets formuleringer i uttalelse og brev omtalt i 3. avsnitt i pkt 2 foran.  
 
Videre har vi lagt til grunn en noe utvidet forståelse av begrepet ved ansettelse – vi har 
inkludert den første tiden etter ansettelsen, dvs. prøvetid og/eller tidlig opplæringsperiode. 
 
Både faste og midlertidige ansettelser er vurdert, inklusive vikarer engasjert via vikarbyrå. 
Kontroller som vikarbyrået selv foretar, er ikke omfattet av revisjonen.  
  
Bare ledere med personalansvar for medarbeidere ansatt i 2011 er valgt ut for intervju. 
 
Stedlige kontroller (intervjuer og test av dokumentasjon) er gjennomført på Mo og i 
Mosjøen. 

3.3 Revisjonskriterier 

Våre observasjoner er først og fremst vurdert opp mot følgende lover, forskrifter m.m.: 

 Spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven, med tilhørende forskrifter om 

autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning. 

 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. 

 COSOs rammeverk for intern kontroll, særlig rammeverkets komponenter  

 kompetanse og opplæring (en del av foretakets styrings- og kontrollmiljø), 

 målsettinger og risikovurderinger,  

 prosedyrer, rutiner og andre tiltak for å ha styring og kontroll,  

 systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. 
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4 METODE 

Revisjonen er gjort ved dokumentanalyser, intervjuer og verifikasjoner: 

Dokumentanalyser: Mottatt dokumentasjon (etterspurt i melding om revisjon) er 
gjennomgått. Se vedlegg 1: Dokumentoversikt. 

Intervjuer: Vi har intervjuet rekrutteringsrådgiver og rekrutteringskonsulent ved Personal- og 
Organisasjonsavdelingen (PO-avdelingen), og seks ledere med personalansvar – tre på Mo og 
tre i Mosjøen.  

Verifikasjoner: I den grad det foreligger dokumentasjon som kan bekrefte utførelse av 
beskrevne prosedyrer/rutiner og kontrollhandlinger, er disse kontrollert ved stikkprøver.  

5 OBSERVASJONER OG VURDERINGER 

I dette kapitlet redegjøres for internrevisjonens observasjoner og vurderinger, etter en 
struktur som samsvarer med revisjonsprosjektets formål: 

 rutiner og kontroll ved tilsetting 

 rutiner og kontroll i ansettelsesperioden 

 intern styring og kontroll for øvrig  

 dokumentasjon for prosedyrer og kontrolltiltak. 

5.1 Rutiner og kontroll ved tilsetting 

Internrevisjonen har kartlagt hvordan Helgelandssykehuset HF søker å sikre at 
helsepersonell som ansettes innehar de påkrevde formelle kvalifikasjoner 
(formalkompetanse) i form av autorisasjon, lisens og/eller spesialistgodkjenning, og sikre at 
vedkommende for øvrig er skikket til stillingen.  

Vi har registrert følgende: 

5.1.1 Formelle kvalifikasjoner 

a) Prosedyrer 

I e-post av 27.02.2012 oversendes informasjon fra rekrutteringsrådgiver Marte Præsteng, 
hvor det vises til hva som står i ”ny prosedyre”:  

”Dokumentkontroll og autorisasjoner: Helsepersonell som ansettes i Helgelandssykehuset 
må ha autorisasjon/lisens. Før vedkommende innkalles til intervju skal avdelingsleder påse at 
autorisasjon er sjekket hos Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) på 
www.safh.no.”  

Under revisjonsbesøket mottok internrevisjonen det aktuelle dokumentet, ”Hovedprosedyre 
rekruttering”, og dessuten ”Prosessbeskrivelse rekruttering”. Begge disse er nå lagt inn i 

http://www.safh.no/
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foretakets Personalhåndbok. Internrevisjonen kan ikke se at prosedyren er lagt inn i 
kvalitetssystemet Docmap. 

b) Opplysninger fremkommet i intervjuer:  

Ingen av de seks lederne som ble intervjuet foretar kontroll mot SAFH (safh.no) for å sjekke 
at nødvendig godkjenning foreligger, men viste til at ansatte ved PO-avdelingen alltid foretar 
slik kontroll. Medarbeiderne ved PO-avdelingen bekreftet dette, og opplyste at de foretar 
kontrollen også i forhold til personell innleid fra vikarbyrå.  

Når helsepersonell starter i midlertidige stillinger/vikariater av varighet under ett år kan 
avdelingene inngå avtalene selv. Det ble nevnt at man er usikker på om rutinene for å sjekke 
formalkompetansen er god nok i tilfeller hvor slikt personell senere får fast stilling.  

5.1.2 Skikkethet 

Det er en utfordring å sikre at den som ansettes faktisk er egnet for stillingen, og det vil alltid 
være risiko for å gjøre uheldige tilsettinger. Risikoen kan imidlertid reduseres, bl.a. ved å:  

 innhente attester 

 kontakte tidligere arbeidsgivere (innhente referanser) før ansettelse   

 intervjue søkerne før ansettelse 

 sørge for tett oppfølging og god veiledning av helsepersonellet i den første tiden etter 
tiltredelse (inkl. prøvetiden). 
 

a) Prosedyrer 

I foretakets tilbakemelding til internrevisjonen av 08.02.2012 (se pkt 5.1.1 foran) nevnes ikke 
prosedyrer/rutiner som gjelder sikring av helsepersonellets skikkethet.  

Prosedyren ”Hovedprosedyre rekruttering” som ble levert under besøket og som nå inngår i 
foretakets Personalhåndbok stiller imidlertid flere viktige krav, bl.a. om:  

 Innkalling til intervju, og gjennomføring av dette. (Her fremgår det bl.a. at kandidaten 
skal bes om å medbringe attesterte vitnemål og autorisasjon.) 

 Referanser. (Det skal innhentes minimum to eksterne referanser.) 

Det er dessuten utarbeidet ”Prosessbeskrivelse rekruttering”, som også ligger i 
Presonalhåndboken på intranett. Her vises bl.a. til relevante og viktige sjekklister for disse 
prosessene. 
 

b) Opplysninger fremkommet i intervjuer 

Alle de intervjuede lederne opplyste at de konsekvent kontakter referanser for eksterne 
søkere.  

Tilbakemeldingene på spørsmål om det gjennomføres intervjuer med søkerne, varierte. Én 
av lederne gjennomfører vanligvis ikke intervjuer, fordi det sjelden er mange aktuelle søkere 
(”Vi må ta det vi får”). Ellers varierte svarene fra at det alltid gjennomføres intervju, til at 
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dette ”vanligvis” gjøres, eller at man vurderer nødvendigheten – for ferievikarer og søkere 
man kjenner godt fra før kan det være nok med korte samtaler.   

Alle lederne understreket viktigheten av tett oppfølging av ansatte i prøvetiden, og ga 
eksempler på hvordan dette ivaretas (opplæringsopplegg med dokumenterte samtaler i 
starten, arbeid i team med andre, observering av nytilsatte i arbeid m.m.). Det ble pekt på 
utfordringer knyttet til utenlandsk helsepersonell (språk og kultur), men alle de intervjuede 
lederne mente at de alt i alt har bra oversikt og kontroll i forhold til personellets skikkethet.  

5.1.3 Rutiner og kontroll ved tilsetting – internrevisjonens vurdering 

Internrevisjonen konstaterer at kravene og veiledningen i den nylig utarbeidete 
”Hovedprosedyre rekruttering” er svært gode bidrag til å sikre at helsepersonell har den 
nødvendige formalkompetanse ved ansettelse, og at vedkommende for øvrig er skikket til 
stillingen. Prosedyren inngår i foretakets personalhåndbok men er ikke lagt inn i Docmap. 

Gjennom intervjuene har internrevisjonen også fått bekreftet at det gjennomføres flere 
viktige, relevante tiltak og kontroller på dette feltet, selv om kravene i Hovedprosedyren ikke 
har vært fulgt konsekvent: 

 PO-avdelingen kontrollerer mot safh.no at den som tilsettes har den påkrevde formelle 

kompetansen (autorisasjon/lisens), det gjelder også for personell innleid gjennom 

vikarbyrå.  

 Lederne innhenter alltid referanse på aktuelle eksterne søkere. 

 Intervjuer blir vanligvis gjennomført, men sjelden med vikarer og søkere man kjenner 

godt fra før. 

 Det synes som foretaket har etablert holdninger og gjennomfører en oppfølging som gir 

rimelig grad av sikkerhet for at man vil avdekke og treffe tiltak overfor helsepersonell 

som ikke innfrir kravet om skikkethet for oppgaven. 

Risikoen for at det tilsettes helsepersonell som mangler nødvendig formell kompetanse eller 
skikkethet for stillingen vurderes alt i alt som relativt beskjeden.  

5.2 Rutiner og kontroll av formalkompetanse i ansettelsesperioden 

Helsepersonellovens kap. 10 og 11 inneholder bestemmelser om bortfall, tilbakekall, 
suspensjon, begrensning og frivillig avkall på autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning. 
Dersom det skjer slike endringer i den ansattes formalkompetanse er det avgjørende at 
arbeidsgiver blir kjent med det slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Internrevisjonen har 
undersøkt om foretaket har tilfredsstillende sikkerhet for at det vil skje: 

a) Prosedyrer 

Det er ikke utarbeidet noen skriftlig rutine for kontroll med at alt autorisert helsepersonell 
ansatt ved Helgelandssykehuset HF til enhver tid har sin autorisasjon m.m. i orden. 
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b) Opplysninger fremkommet i intervjuer 

Foretaket mottar ca fire ganger i året en liste fra Helsetilsynet over personer som har fått sin 
norske autorisasjonsstatus endret. Denne blir gjennomgått av rekrutteringskonsulent ved 
PO-avdelingen, for oppfølging dersom noen ansatt ved foretaket står på denne listen. Det 
har ikke skjedd at man har funnet ”nye navn” der. 

Ingen av lederne som ble intervjuet har foretatt kontroll mot listen fra Helsetilsynet, eller 
utført andre kontroller for å forsikre seg om at ingen ansatte har mistet sin autorisasjon e.l.  

I intervjuer ble det nevnt at det er svært lite trolig at en av deres ansatte kan få sin 
autorisasjon tilbakekalt, suspendert e.l. uten at dette blir kjent ved sykehuset. Dette fordi 
årsaken normalt vil ligge i yrkesutøvelsen deres i foretaket, og fordi foretaket vil få beskjed 
fra aktuelt tilsyn dersom det opprettes tilsynssak på en ansatt. Man er ikke like sikker når det 
gjelder personell innleid gjennom vikarbyrå.  

I intervjuer kom det frem at det skal ha vært et par tilfeller tidligere hvor det er avdekket at 
helsepersonell i foretaket har manglet de påkrevde formelle kvalifikasjoner.  

5.2.1 Rutiner og kontroll av formalkompetanse i ansettelsesperioden – internrevisjonens 
vurdering 

Helgelandssykehuset har ikke vedtatt noen prosedyre for kontroll med at alt autorisert 
helsepersonell til enhver tid oppfyller kravene til formalkompetanse. Det utføres imidlertid 
en viktig kontroll ved PO-avdelingen, som sjekker Helsetilsynet lister over helsepersonell 
med endret status opp mot egne ansatte. Det kan også tillegges en viss vekt at en eventuell 
endring i statusen til en ansatt normalt vil skrive seg fra vedkommendes virke ved foretaket. 
Alt i alt vurderer dermed internrevisjonen risikoen for at en ansatt kan tape autorisasjon, 
lisens eller godkjenning uten at foretaket blir kjent med det, som liten. 

Situasjonen er en annen i forhold til personell som er engasjert gjennom vikarbyrå. Skulle en 
av disse stå på Helsedirektoratets liste er det usikkert om PO-avdelingen ville ”fange dem 
opp”. For slikt personell er det dessuten høyere risiko for at en eventuell endring i statusen 
skriver seg fra deres virke ved et annet foretak, slik at man ved Helgelandssykehuset ikke er 
kjent med forholdet.  

5.3 Intern styring og kontroll for øvrig 

5.3.1 Risikovurderinger 

Det er ikke vedtatt prosedyre for gjennomføring av risikovurderinger av temaene denne 
revisjonen omfatter.  

Ingen av de som ble intervjuet har deltatt i systematisk, dokumentert risikovurdering på 
området, og de kjente heller ikke til at slike risikovurderinger er gjort av andre.  
PO-avdelingen opplyser imidlertid at de har startet arbeidet med å risikovurdere de temaer 
rekrutteringsprosedyren omfatter. Arbeidet vil bli fulgt opp og ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 
2013.  
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5.3.2 Opplæring 

Internrevisjonen spurte om hvilken opplæring lederne har fått om rutiner og prosedyrer, og 
om egne oppgaver knyttet til ansettelser og til personalområdet for øvrig. Enkelte mente 
opplæringen var bra nok, men de fleste var ikke tilfredse. En ga uttrykk for at det ikke var 
opplæring av nye ledere over hode, til tross for at det absolutt er behov for slik opplæring.  

5.3.3 Lederstøtte 

Ledere vil ofte ha behov for bistand fra andre i organisasjonen for å ivareta sine oppgaver. 
Lederne som ble intervjuet var jevnt over tilfredse med bistanden de får fra PO-avdelingen i 
ansettelsesprosessene. Enkelte ga imidlertid uttrykk for at PO-avdelingen burde hatt større 
ansvar også i etterkant (”etter tilsetting hviler alt på avdelingsleder”).  

5.3.4 Intern styring og kontroll for øvrig – internrevisjonens vurdering  

Det er ikke lagt frem dokumentasjon for systematiske risikovurderinger på området som 
omfattes av denne revisjonen, men det er opplyst at arbeid med risikovurdering er startet. 
Internrevisjonen mener at slike vurderinger på effektivt vis kan gi nyttig informasjon om 
sentrale risikoer og eventuelle svakheter i den etablerte kontrollen, og gi foretaket et godt 
grunnlag for å iverksette forbedringstiltak.  

Det synes videre som det er et forbedringspotensial i foretakets opplegg for å sikre at 
lederne får tilfredsstillende opplæring i og kunnskap om rutiner og prosedyrer og egne 
oppgaver knyttet til ansettelser, og til personalområdet for øvrig.  
(Internrevisjonen er kjent med at nytt opplæringsopplegg nå er under utarbeidelse.) 

5.4 Dokumentasjon for prosedyrer og kontrolltiltak 

§ 5 i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten krever at internkontrollen skal 
dokumenteres ”i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens 
art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse”. Det er altså et vurderingsspørsmål om 
gjennomførte kontroller må dokumenteres eller ikke.  

Manglende dokumentasjon betyr ikke at kontrollen ikke kan være effektiv. Det er likevel 
åpenbare fordeler ved å dokumentere kontrolltiltakene, f.eks. fjernes usikkerhet mht om 
kontrollen faktisk er utført, det legges til rette for at andre kan ivareta oppgaven ved fravær 
og fratreden, og man blir lettere oppmerksom på eventuelle dobbelkontroller. Alt i alt vil slik 
dokumentasjon gi foretaket et bedre grunnlag for å evaluere sine prosedyrer og 
kontrolltiltak og tillegge dem vekt som en del av virksomhetens interne styring og kontroll.  

Internrevisjonen har undersøkt i hvilken grad etterlevelse av de prosedyrer og kontrolltiltak 
som er beskrevet foran i rapporten blir dokumentert, og vi konstaterte følgende: 

PO-avdelingens sjekk mot SAFH (se pkt 5.1.1 foran): Kontrollen har ikke blitt dokumentert 
ved utskrift fra systemet.  
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Intervjuer (pkt 5.1.2): Lederne vi intervjuet har ikke arkivert dokumentasjon relatert til 
intervju med søkere, med unntak for en som opplyste at det skrives protokoll fra møte med 
avdelingssjef hvor det refereres til intervju. 

Referanseinnhenting (pkt 5.1.2): Ingen av de intervjuede lederne har sørget for arkivering av 
dokumentasjon som viser hvem som er kontaktet, eller hvilke opplysninger som fremkom. 
Flere av dem ga uttrykk for at dette burde vært gjort. 

PO-avdelingens gjennomgang av liste fra Helsetilsynet (pkt 5.2 b): Kontrollen blir ikke 
dokumentert. 

Generelt om dokumentasjon: Det ble pekt på at når nytt lønns- og personalsystem er tatt i 
bruk vil det ligge vesentlig bedre til rette for god dokumentasjon av utførte handlinger og 
kontroller. 

5.4.1 Dokumentasjon for prosedyrer og kontrolltiltak – internrevisjonens vurdering 

Utførte prosedyrer og kontrolltiltak blir praktisk talt ikke dokumentert. Det er et 
skjønnsspørsmål i hvilken grad slik dokumentasjon er påkrevd i medhold av forskriften om 
internkontroll i sosial- og helsetjenesten, men etter internrevisjonens vurdering er det en 
klar svakhet i foretakets interne styring og kontroll at man i så liten grad kan dokumentere at 
prosedyrer er fulgt og kontrolltiltak utført.  

Etter vår oppfatning vil det heller ikke være særlig ressurskrevende å fremskaffe 
tilfredsstillende dokumentasjon for de rutiner og kontroller som er omtalt foran, men det er 
viktig at det legges til rette for enkel arkivering av dokumentasjonen.  

6 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

6.1 Konklusjon 

Internrevisjonen konkluderer med at de rutiner Helgelandssykehuset HF nå har etablert gir 

rimelig grad av sikkerhet for at foretakets helsepersonell ved tilsetting innehar nødvendig 

autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning og for øvrig er skikket for oppgaven, og for at 

autorisasjon/lisens/godkjenning ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt i 

ansettelsesperioden. Internrevisjonen konstaterer likevel at det foreligger flere muligheter 

for forbedringer i foretakets interne styring og kontroll, særlig knyttet til gjennomføring av 

risikovurderinger, dokumentasjon av prosedyrer og kontrolltiltak (inklusive arkivering i 

Docmap), konsekvent etterlevelse av vedtatt prosedyrer og opplæring av foretakets ledere. 
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6.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Helgelandssykehuset HF å iverksette følgende tiltak: 

1. Etablere opplegg for jevnlige, dokumenterte risikovurderinger som omfatter foretakets 

ansettelsesprosesser, inklusive kontroll med helsepersonells formelle kvalifikasjoner og 

skikkethet for stillingen.  

 

2. Etablere klare retningslinjer/prosedyrer for utarbeidelse og arkivering av dokumentasjon 

for utføring av de rutiner og kontrolltiltak som omtales i denne rapporten.  

 

3. Vurdere tiltak for å sikre at kravene i Hovedprosedyre rekruttering blir fulgt. 

 

4. Utarbeide prosedyre for kontroll med at ansatt og innleid helsepersonells autorisasjon, 

lisens eller spesialistgodkjenning ikke er bortfalt, tilbakekalt, suspendert, begrenset eller 

gitt avkall på i ansettelsesperioden.  

 

5. Vurdere tiltak for å styrke opplæring av ledere med personalansvar.  
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VEDLEGG 1 – Dokumentoversikt 

Følgende dokumenter ble mottatt fra Helgelandssykehuset HF i e-post av 27.02.2012 og er 
benyttet i denne revisjonen: 

 Beskrivelse av ”dagens kravspek og ny prosedyre (arbeidsdokument)”. 
 

 Organisasjonskart på foretaks- og avdelingsnivå 
 

 Lister over nytilsatte og nytilsatte vikarer i 2011 
 

Internrevisjonen har også mottatt og gjennomgått dokumenter under og i etterkant av 
revisjonsbesøket, bl.a. ”Hovedprosedyre rekruttering” og ”Prosessbeskrivelse rekruttering”. 
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1 SAMMENDRAG 

1.1 Formål, omfang og avgrensning 

Formålet med revisjonsprosjektet har vært å undersøke om helseforetakene: 

 har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av helsepersonells kompetanse, 

autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning ved ansettelse,  

 har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll med at ansattes autorisasjon/lisens/ 

godkjenning ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt, og  

 har tilfredsstillende dokumentasjon for de utførte kontroller. 

 

Begrepet ”kompetanse” er avgrenset til å dreie seg om hvorvidt helsepersonellet, i tillegg til 
de formelle kvalifikasjoner, ”har nødvendige kvalifikasjoner til å utøve yrket forsvarlig”/ ”er 
skikket til stillingen”.  

Videre er det lagt til grunn en vid forståelse av begrepet ”ved ansettelse”, ved at prøvetid 
og/eller tidlig opplæringsperiode omfattes av revisjonen. 

1.2 Konklusjon 

Internrevisjonen har for alle fem foretak konkludert med at det er rimelig grad av sikkerhet 
for at foretakets helsepersonell ved tilsetting innehar nødvendig autorisasjon, lisens og 
spesialistgodkjenning og for øvrig er skikket for oppgaven, og for at autorisasjon/lisens/ 
godkjenning ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt i ansettelsesperioden.  
Internrevisjonen har likevel konstatert at det er rom for flere forbedringer i foretakenes 
interne styring og kontroll innen de tema som omfattes av revisjonen. 

1.3 Anbefalinger 

Internrevisjonen har gitt alle fem foretak anbefalinger om bruk av risikovurderinger, 

dokumentasjon av rutiner og kontrolltiltak, og opplæring/kompetanseutvikling av ledere. 

I tillegg anbefales flere av foretakene å iverksette tiltak for å forsikre seg om at 

helsepersonell innleid fra vikarbyrå har de nødvendige kvalifikasjoner, kontrollere at ansatte 

ikke har mistet sin autorisasjon e.l. i ansettelsesperioden, og utarbeide klare retningslinjer/ 

prosedyrer for prosessene rundt tilsetting av helsepersonell.  
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2 INNLEDNING 

Spesialisthelsetjenesteloven krever i § 2-2 at de helsetjenester som tilbys eller ytes skal være 
forsvarlige, og at tjenestene skal tilrettelegges slik at personell som utfører dem blir i stand 
til å overholde sine plikter.  

Det fremgår av helsepersonelloven (§ 4) at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar 
med krav om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, og at det i forskrift kan bestemmes at 
visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner. I lovens kap. 9 
reguleres vilkår for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning. Autorisasjonsordningen skal 
sikre at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle. 
Ordningen omfatter 29 grupper helsepersonell hvor yrkesutøvelsen krever 
profesjonsgodkjenning. Helsepersonell som ikke har rett til autorisasjon, kan gis lisens etter 
søknad. Lisens kan bare gis til helsepersonell som er skikket ut fra lisensens art og omfang.  

Forsvarlighetskravet innebærer at helsepersonell både må inneha de nødvendige formelle 
kvalifikasjoner (autorisasjon o.l.), og for øvrig være skikket til stillingen. (Se bl.a. uttalelse fra 
Helsetilsynet av 22.02.10 om arbeidsgivers ansvar for å sjekke helsepersonells kompetanse, 
og brev datert 18. mars 2005 fra Helsetilsynet til landets kommuner og helseforetak.) Ut fra 
helseforetakenes internkontrollplikt forventes derfor at foretakene har innrettet intern 
styring og kontroll med egen bruk av helsepersonell slik at de har rimelig grad av sikkerhet 
for at disse kravene til helsepersonells kvalifikasjoner ivaretas. 

Revisjonsprosjektet, som inngår i internrevisjonens vedtatte revisjonsplan for 2011/2012, er 
gjennomført i regionens fem helseforetak i perioden januar 2012 – desember 2012. 
Prosjektet er rapportert som følger: 

Nordlandssykehuset HF:    Internrevisjonsrapport 05/12, 09.11.2012  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF:  Internrevisjonsrapport 06/12, 18.12.2012 
Sykehusapotek Nord HF:    Internrevisjonsrapport 07/12, 21.12.2012 
Helgelandssykehuset HF:    Internrevisjonsrapport 08/12, 18.01.2013 
Helse Finnmark HF:     Internrevisjonsrapport 09/12, 07.01.2013 

Revisjonen er utført ved gjennomgang av dokumenter, intervju og ulike tester/verifikasjoner. 
I samsvar med punkt 5.2 i Instruks for internrevisjonen ble rapportutkast sendt foretakene 
for uttalelse og kvalitetssikring av fakta før endelige rapporter ble skrevet. 

Oppdragsansvarlig har vært revisjonssjef Tor Solbjørg. 
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3 FORMÅL OG OMFANG 

3.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonsprosjektet har vært å undersøke om helseforetakene: 

 har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av helsepersonells kompetanse, 

autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning ved ansettelse,  

 har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll med at ansattes autorisasjon/lisens/ 

godkjenning ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt, og  

 har tilfredsstillende dokumentasjon for de utførte kontroller. 

3.2 Omfang og avgrensninger 

I dette prosjektet har internrevisjonen avgrenset begrepet kompetanse til å dreie seg om 
hvorvidt helsepersonellet ”for øvrig har nødvendige kvalifikasjoner til å utøve yrket 
forsvarlig”/ ”er skikket til stillingen” (altså ut over de formelle kvalifikasjoner). Jf. bl.a. 
Helsetilsynets formuleringer i uttalelse og brev omtalt i 3. avsnitt i pkt 2 foran.  
 
Videre har vi lagt til grunn en noe utvidet forståelse av begrepet ved ansettelse – vi har 
inkludert den første tiden etter ansettelsen, dvs. prøvetid og/eller tidlig opplæringsperiode. 
 
Både faste og midlertidige ansettelser er vurdert, inklusive vikarer engasjert via vikarbyrå. 
Kontroller som vikarbyrået selv foretar, er ikke omfattet av revisjonen.  
  
Bare ledere med personalansvar for medarbeidere ansatt i 2011 er valgt ut for intervju. 

3.3 Revisjonskriterier 

Våre observasjoner er først og fremst vurdert opp mot følgende lover, forskrifter m.m.: 

 Spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven, med tilhørende forskrifter om 

autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning. 

 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten. 

 COSOs rammeverk for intern kontroll, særlig rammeverkets komponenter  

 kompetanse og opplæring (en del av foretakets styrings- og kontrollmiljø), 

 målsettinger og risikovurderinger,  

 prosedyrer, rutiner og andre tiltak for å ha styring og kontroll,  

 systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. 
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4 METODE 

Revisjonen er gjort ved dokumentanalyser, intervjuer og verifikasjoner: 

Dokumentanalyser: Dokumentasjon mottatt fra foretakene er gjennomgått.  

Intervjuer: Vi har intervjuet medarbeidere i foretakenes personal-/HR-/ 
organisasjonsavdelinger som har oppgaver knyttet til ansettelsesprosessene, og ledere med 
personalansvar i det enkelte foretak (antall ledere varierte fra tre til ni).  

Verifikasjoner: I den grad det har foreligget dokumentasjon som kan bekrefte utførelse av 
beskrevne prosedyrer/rutiner og kontrollhandlinger, er disse kontrollert ved stikkprøver.  

5 OBSERVASJONER OG VURDERINGER 

I dette kapitlet redegjøres for internrevisjonens observasjoner og vurderinger, etter en 
struktur som samsvarer med revisjonsprosjektets formål: 

 rutiner og kontroll ved tilsetting (pkt 5.1) 

 rutiner og kontroll av formalkompetanse i ansettelsesperioden (pkt 5.2) 

 intern styring og kontroll for øvrig (pkt 5.3)  

 dokumentasjon for gjennomførte rutiner og kontrolltiltak (pkt 5.4) 

5.1 Rutiner og kontroll ved tilsetting 

Internrevisjonen har kartlagt hvordan helseforetakene søker å sikre at helsepersonell som 
ansettes innehar de påkrevde formelle kvalifikasjoner (formalkompetanse) i form av 
autorisasjon, lisens og/eller spesialistgodkjenning, og sikre at vedkommende for øvrig er 
skikket til stillingen.  

Våre observasjoner oppsummeres slik, basert på gjennomgang av mottatte prosedyrer og 
gjennomførte intervjuer: 

5.1.1 Formelle kvalifikasjoner 

a) Prosedyrer 

Tre av de fem foretakene hadde utarbeidet god veiledning i form av prosedyrer/sjekklister, 
mens UNN og Sykehusapotek Nord i mindre grad hadde dette på tidspunktet for 
gjennomføring av revisjonen.  

b) Opplysninger fremkommet i intervjuer 

Alle foretak, også de som i liten grad har utarbeidet prosedyrer, har gjennomført en rekke 
viktige rutiner/kontrolltiltak. Alle har bl.a. faste rutiner for innhenting av vitnemål og 
spesialistgodkjenning. Alle foretakene, med unntak av Sykehusapotek Nord, foretar dessuten 
konsekvent en kontroll mot Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (safh.no, nå 
sak.no) for å sjekke at helsepersonell som tilsettes har den påkrevde formalkompetanse i 
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form av autorisasjon/lisens.  
 
Bare ett av foretakene (Helgelandssykehuset) foretar slik kontroll også med personell innleid 
via vikarbyrå. 

5.1.2 Skikkethet 

Det er en utfordring å sikre at den som ansettes faktisk er egnet for stillingen, og det vil alltid 
være risiko for å gjøre uheldige tilsettinger. Risikoen kan imidlertid reduseres, bl.a. ved å: 

 innhente attester 

 kontakte tidligere arbeidsgivere (innhente referanser) før ansettelse   

 intervjue søkerne før ansettelse 

 sørge for tett oppfølging og god veiledning av helsepersonellet i den første tiden etter 
tiltredelse (inkl. prøvetiden). 
 

a) Prosedyrer 

Bare tre av de fem foretakene har utarbeidet god veiledning i form av prosedyrer/sjekklister, 
jf. pkt 5.1.1 a ovenfor. 

b) Opplysninger fremkommet i intervjuer 

Innhenting av attester er fast rutine ved foretakene. 
 
Basert på de gjennomførte intervjuer konkluderer internrevisjonen med at lederne nesten 
konsekvent kontakter referanser for eksterne søkere. Det forekommer tilfeller hvor dette 
unnlates fordi man kjenner søkeren godt fra tidligere. 

Vanligvis gjennomføres det også intervju med aktuelle søkere, men her er det noe større 
variasjon. Når søkeren er kjent fra før, har vært mye benyttet som vikar eller bare skal være 
ferievikar, er det ikke uvanlig at intervju unnlates eller at man nøyer seg med korte samtaler.   

Alle lederne understreket viktigheten av tett oppfølging av ansatte i prøvetiden, og ga 
eksempler på hvordan dette ivaretas. Det ble bl.a. vist til opplæringsopplegg med 
dokumenterte samtaler, fadderordning/veiledersystem, arbeid i team med andre, 
observering av nytilsatte i arbeid og ”kultur for tilbakemelding fra kolleger”. Det ble samtidig 
pekt på at det kan være vanskelig å gjennomføre så god oppfølging som man ønsker, ikke 
minst når det er geografisk avstand mellom lederens og den nye medarbeiderens 
arbeidssted. Det ble også pekt på utfordringer knyttet til utenlandsk helsepersonell (språk og 
kultur), men felles for foretakene var at de intervjuede lederne mente at de alt i alt har bra 
oversikt og kontroll i forhold til personellets skikkethet.  

5.1.3 Rutiner og kontroll ved tilsetting – internrevisjonens vurdering 

Det varierer i hvilken grad foretakene har utarbeidet veiledninger i form av prosedyrer og 
sjekklister på dette området. Internrevisjonen konstaterer likevel at alle foretakene, også de 
som mangler slike skrevne prosedyrer, i praksis har gjennomført en rekke viktige rutiner/ 
kontrolltiltak for å sikre at helsepersonell som ansettes innehar de påkrevde formelle 
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kvalifikasjoner og for øvrig er skikket til stillingen.  
 
Risikoen for at det tilsettes helsepersonell som mangler nødvendig formell kompetanse eller 
skikkethet for stillingen vurderes dermed som relativt beskjeden ved alle foretakene.  

5.2 Rutiner og kontroll av formalkompetanse i ansettelsesperioden 

Helsepersonellovens kap. 10 og 11 inneholder bestemmelser om bortfall, tilbakekall, 
suspensjon, begrensning og frivillig avkall på autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning. 
Dersom det skjer slike endringer i den ansattes formalkompetanse er det avgjørende at 
arbeidsgiver blir kjent med det slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Internrevisjonen har 
undersøkt om foretakene har tilfredsstillende sikkerhet for at det vil skje. 

a) Prosedyrer 

Ingen av foretakene har utarbeidet skriftlig rutine for kontroll med at alt helsepersonell 
ansatt ved foretaket til enhver tid har sin påkrevde autorisasjon m.m. i orden. 

b) Opplysninger fremkommet i intervjuer 

Foretakene mottar ca fire ganger i året en liste fra Helsetilsynet over personer som har fått 
sin norske autorisasjonsstatus endret. Listene blir gjennomgått av ansatte i personalavdeling 
ved alle sykehusforetakene, for kontroll med om den inneholder personell som er ansatt ved 
foretaket, og eventuell oppfølging av saken. Slik kontroll har ikke vært gjennomført ved 
Sykehusapotek Nord HF, men det ble opplyst at en av lederne der hadde sjekket sine 
medarbeidere mot safh.no tidligere i året. 

Ved alle foretak ble det pekt på at det er lite trolig at en av deres ansatte kan få sin 
autorisasjon tilbakekalt, suspendert e.l. uten at det blir kjent ved sykehuset/foretaket, 
ettersom årsaken normalt vil ligge i vedkommendes yrkesutøvelse her. Foretaket vil også få 
beskjed fra aktuelt tilsyn dersom det opprettes tilsynssak på en ansatt. Man er ikke like 
sikker på at man ville bli kjent med det dersom et slikt forhold gjaldt personell innleid 
gjennom vikarbyrå. Det skal nevnes at også vikarbyråene, i henhold til inngåtte avtaler, 
plikter å kontrollere at personellet har de påkrevde formelle kvalifikasjoner. (Vikarbyråenes 
ivaretakelse av denne plikten er ikke undersøkt i dette revisjonsprosjektet.) Helsetilsynet har 
imidlertid, i brev av 18.03.05 til landets kommuner og helseforetak, understreket at 
”Arbeidsgivers plikt til å forsikre seg om at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner 
gjelder uavhengig av om helsepersonellet ansettes i kommunen/helseforetaket eller om 
vedkommende er innleid fra vikarbyråer”. 

Ved ett av foretakene (Helse Finnmark) ble det vist til tilfeller ikke langt tilbake i tid hvor 
utenlandske leger manglet nødvendig norsk spesialistgodkjenning. For øvrig var det ingen av 
de som ble intervjuet i foretakene som kjente til tilfeller fra de senere år hvor det er 
avdekket at ansatte har manglet autorisasjon e.l. 
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5.2.1 Rutiner og kontroll av formalkompetanse i ansettelsesperioden – internrevisjonens 
vurdering 

Foretakene har ikke vedtatt noen prosedyre for kontroll med at alt autorisert helsepersonell 
til enhver tid oppfyller kravene til formalkompetanse. Det utføres imidlertid en viktig 
kontroll ved personalavdelingene i sykehusforetakene, som sjekker Helsetilsynets lister over 
helsepersonell med endret status opp mot egne ansatte. Slik kontroll har ikke vært 
gjennomført ved Sykehusapotek Nord de senere år, men der er antall ansatte lavt slik at man 
har svært god oversikt.  
 
Det kan også tillegges vekt at en eventuell endring i statusen til en ansatt normalt vil skrive 
seg fra vedkommendes virke ved foretaket og følgelig vil være kjent der.  
 
Alt i alt vurderer dermed internrevisjonen risikoen for at en ansatt kan tape autorisasjon, 
lisens eller godkjenning uten at foretaket blir kjent med det, som liten. 

Situasjonen er en annen for personell som er engasjert gjennom vikarbyrå. Hvis en av disse 
skulle stå på Helsedirektoratets liste er det usikkert om vedkommende ville blitt ”fanget 
opp” av personalavdelingen. Her er også risikoen større for at en eventuell endring i statusen 
skriver seg fra deres virke ved et annet foretak, og at forholdet ikke er kjent ved foretaket de 
arbeider i.  

5.3 Intern styring og kontroll for øvrig 

5.3.1 Risikovurderinger 

Ingen av foretakene har vedtatt prosedyre for gjennomføring av risikovurderinger av 
temaene som omfattes av denne revisjonen, og ingen av de som ble intervjuet har deltatt i 
systematisk, dokumentert risikovurdering på området. De kjente heller ikke til at slike 
risikovurderinger er gjort av andre.  

5.3.2 Opplæring 

Internrevisjonen fikk varierende tilbakemeldinger, også innen det enkelte foretak, på 
spørsmål om hvilken opplæring lederne har fått om rutiner, prosedyrer og deres oppgaver 
knyttet til ansettelser og til personalområdet for øvrig. Enkelte mente opplæringen var bra 
nok, men mange var ikke tilfredse. Noen pekte på at selv om tilbudet kanskje er godt, har de 
ikke hatt tid/anledning til å benytte seg av det.  

5.3.3 Lederstøtte 

Ledere vil ofte ha behov for bistand fra andre i organisasjonen for å ivareta sine oppgaver. 
Lederne som ble intervjuet var jevnt over tilfredse med personalavdelingens bistand i 
ansettelsesprosessene, men enkelte ga uttrykk for at det oppstår problemer når den faste 
rådgiveren er fraværende pga sykdom e.l. Svarene varierte noe fra foretak til foretak.  
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5.3.4 Intern styring og kontroll for øvrig – internrevisjonens vurdering  

Ingen av foretakene kunne dokumentere systematiske risikovurderinger på området som 
omfattes av denne revisjonen, og ingen av de vi intervjuet hadde deltatt i risikovurderinger. 
Internrevisjonen mener at slike vurderinger på effektivt vis kan gi nyttig informasjon om 
sentrale risikoer og eventuelle svakheter i den etablerte kontrollen, og gi foretaket et godt 
grunnlag for å iverksette forbedringstiltak.  

Det synes som det er et forbedringspotensial i foretakenes opplegg for å sikre at lederne får 
tilfredsstillende opplæring i, og kunnskap om, rutiner, prosedyrer og oppgaver knyttet til 
ansettelser og til personalområdet for øvrig. Det synes også som enkelte av foretakene bør 
vurdere om personalavdelingens kompetanse og kapasitet er tilstrekkelig til å gi lederne den 
bistand som til en hver tid er ønskelig og nødvendig. 

5.4 Dokumentasjon for gjennomførte rutiner og kontrolltiltak 

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten krever i § 5 at internkontrollen skal 
dokumenteres ”i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens 
art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse”. Det er altså et vurderingsspørsmål om 
gjennomførte kontroller må dokumenteres eller ikke.  

Manglende dokumentasjon betyr ikke at kontrollen ikke kan være effektiv. Det er likevel 
åpenbare fordeler ved å dokumentere kontrolltiltakene, f.eks. fjernes usikkerhet mht om 
kontrollen faktisk er utført, det legges til rette for at andre kan ivareta oppgaven ved fravær 
og fratreden, og man blir lettere oppmerksom på eventuelle dobbelkontroller. Alt i alt vil slik 
dokumentasjon gi foretaket et bedre grunnlag for å evaluere sine prosedyrer og 
kontrolltiltak og tillegge dem vekt som en del av virksomhetens interne styring og kontroll.  

Internrevisjonen har undersøkt i hvilken grad etterlevelse av de prosedyrer og kontrolltiltak 
som er beskrevet foran i rapporten blir dokumentert ved foretakene, og konstaterte 
følgende: 

Personalavdelingens sjekk mot SAFH (se pkt 5.1.1 foran): Ved to av foretakene (NLSH og 
UNN) ble kontrollen vanligvis, men ikke alltid, dokumentert ved utskrift fra systemet. Ved de 
andre ble ikke det gjort. 

Intervjuer (pkt 5.1.2): Ved alle foretakene hadde enten én eller ingen av de lederne vi 
intervjuet, arkivert dokumentasjon relatert til intervju med søkere. 

Referanseinnhenting (pkt 5.1.2): Med ett unntak var det ingen av de intervjuede lederne 
som hadde sørget for arkivering av dokumentasjon som viser hvem som er kontaktet, eller 
hvilke opplysninger som fremkom.  

Personalavdelingens gjennomgang av liste fra Helsetilsynet (pkt 5.2 b): Ved NLSH og Helse 
Finnmark ble kontrollen dokumentert ved signatur på listene, ved de andre foretakene 
skjedde ikke det. 
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Generelt om dokumentasjon: Det ble pekt på at det vil ligge vesentlig bedre til rette for god 
dokumentasjon av utførte rutiner og kontroller når nytt lønns- og personalsystem er tatt i 
bruk ved foretakene.  

5.4.1 Dokumentasjon for gjennomførte rutiner og kontrolltiltak – internrevisjonens 
vurdering 

Gjennomførte rutiner og kontrolltiltak har i svært liten grad blitt dokumentert. Det er et 
skjønnsspørsmål i hvilken grad slik dokumentasjon er påkrevd i medhold av forskriften om 
internkontroll i sosial- og helsetjenesten, men etter internrevisjonens vurdering er det en 
klar svakhet i foretakenes interne styring og kontroll at man i så liten grad kan dokumentere 
at prosedyrer er fulgt og kontrolltiltak utført. Etter vår oppfatning vil det heller ikke være 
særlig ressurskrevende å fremskaffe tilfredsstillende dokumentasjon for de rutiner og 
kontroller som er omtalt foran, men det er viktig at det legges til rette for enkel arkivering av 
dokumentasjonen. 

6 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

6.1 Konklusjon 

Internrevisjonen har for alle fem foretak konkludert med at det er rimelig grad av sikkerhet 

for at foretakets helsepersonell ved tilsetting innehar nødvendig autorisasjon, lisens og 

spesialistgodkjenning og for øvrig er skikket for oppgaven, og for at autorisasjon/lisens/ 

godkjenning ikke er tilbakekalt, suspendert, bortfalt eller utløpt i ansettelsesperioden.  

 

Internrevisjonen konstaterer likevel at det er rom for flere forbedringer i foretakenes interne 

styring og kontroll innen de tema som omfattes av revisjonen. 

6.2 Anbefalinger 

Internrevisjonens anbefalinger varierer noe fra foretak til foretak, men kan sammenfattes 

slik:  

 

Alle fem foretak er anbefalt:  

 Å etablere opplegg for jevnlige, dokumenterte risikovurderinger som omfatter foretakets 

ansettelsesprosesser, inklusive kontroll med helsepersonells formelle kvalifikasjoner og 

skikkethet for stillingen.  

 

 Å utarbeide og arkivere dokumentasjon for gjennomførte rutiner og kontrolltiltak.  
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 Å vurdere tiltak for å styrke opplæring og kompetanseutvikling av ledere med 

personalansvar. 

 

I tillegg er to eller flere foretak anbefalt: 

 Å sørge for ivaretakelse av plikten til å forsikre seg om at helsepersonell innleid fra 

vikarbyrå har de nødvendige kvalifikasjoner. 

 

 Å utarbeide prosedyre for kontroll med at helsepersonells autorisasjon, lisens eller 

spesialistgodkjenning ikke er bortfalt, tilbakekalt, suspendert, begrenset eller gitt avkall 

på i ansettelsesperioden. 

 

 Å utarbeide klare retningslinjer/prosedyrer for prosessene rundt tilsetting av 

helsepersonell. 

 

Internrevisjonen er gjort kjent med at foretakene allerede er i gang med å rette opp flere av 

de svakhetene som er omtalt i rapporten. 




