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Saksgang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 
  Styret Helse Nord IKT HF 

Revisjon av virksomhetsstyring i Helse Nord 

Innstilling til vedtak 

Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord IKT HF tar saken til orientering. 
 

 

Sammendrag 

Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon av virksomhetsstyringen i 
foretaksgruppen. Revisjonens rapport følger vedlagt. 

Internrevisjonens konklusjon er at virksomhetsstyringen i de enkelte helseforetakene i Helse 
Nord i stor grad samsvarer med regelverk og anerkjente rammeverk. Helheten i 
virksomhetsstyringen i regionen har likevel forbedringspotensial, særlig innen områdene 
struktur og gjennomføring. Internrevisjonen gir derfor anbefalinger om forbedringstiltak for å 
øke modenheten i virksomhetsstyringen. Økt modenhet kan styrke evnen til å gjennomføre 
strategier og innfri mål. 

Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å: 

1. Videreutvikle eksisterende Rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Nord RHF, herunder 
vurdere i samarbeid med helseforetakene, om rammeverket skal ha regional gyldighet. 

2. Tydeliggjøre hvilke delstrategier som inngår i strategihierarkiet som tilhører Strategi for 
Helse Nord RHF 2021-2024. 

3. Utvikle lederprogram som legger til rette for felles forståelse av lederrollen og 
virksomhetsstyringen i Helse Nord, i samarbeid med helseforetakene i regionen, og gjennomføre 
programmet i eget foretak. 

4. Videreutvikle metodikk for, og gjennomføre, en helhetlig risikostyring som bidrar til 
foretaksgruppens måloppnåelse. 

5. Fastsette operative mål for RHF-ets egen virksomhet, med tilhørende handlingsplaner og 
måleindikatorer. 
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Administrerende direktørs vurdering 

Helse Nord IKT (HN IKT) slutter seg til konklusjonene og anbefalingene fra internrevisjonen i 
Helse Nord RHF. HN IKT deltar aktivt i felles regionale aktiviteter som skal sikre felles 
tilnærming og styring på tvers av foretaksgruppen. HN IKT har startet arbeid med å revidere 
målbilde og strategi for perioden 2023-2028. I denne sammenheng vil det også vurderes 
forbedringer i virksomhetsstyringen for å sikre best mulig måloppnåelse. 

Helse Nord RHF har nylig opprettet regionalt nettverk for risikostyring som blant annet skal 
utarbeide nye retningslinjer for risikostyring i foretaksgruppen hvor også HN IKT deltar. 
Etablering av systematisk risikostyring på virksomhetsnivå vil prioriteres fremover i HN IKT, og 
opprettelsen av det regionale nettverket vil være et nyttig redskap i denne sammenheng. 

 

 

Oddbjørn Schei 

Administrerende direktør 
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Vedlegg: 

1 Internrevisjonsrapport 01-2022 Virksomhetsstyring i Helse Nord.pdf 
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