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1. Styret støtter tiltaksplan for forbedringer i foretakets varslingssystem.   

 
2. Styret ber administrerende direktør implementere tiltakene som framgår av 

tiltaksplanen. 
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SAKSFREMSTILLING 
 

SAK NR. 056 – 2021 
Bakgrunn 
 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomførte revisjonen «Varsling – system for 
å håndtere varsler om kritikkverdige forhold» i Sykehuset Innlandet i tidsrommet 
oktober – desember 2020. Sykehuset Innlandet HF, Vestre Viken HF og Sykehuset i 
Telemark HF har vært revidert med samme tema. 
 
Denne revisjonen er en av de planlagte revisjonene i Konsernrevisjonen sin årlige 
revisjonsplan. Målet for revisjonen var å undersøke om helseforetaket har etablert en 
hensiktsmessig ordning for å varsle om kritikkverdige forhold, som ivaretar lovkrav og 
legger til rette for god håndtering av varsling.  
 
For å undersøke dette har konsernrevisjonen undersøkt følgende:  
 

• Har helseforetaket lagt til rette for en god håndtering av kritikkverdige forhold i 
tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og grunnleggende prinsipper for god 
saksbehandling?  

• Har helseforetaket lagt til rette for en varslingsprosess som ivaretar de berørte i 
tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og grunnleggende prinsipper for god 
saksbehandling?  

• Har helseforetaket etablert en varslingsordning med en hensiktsmessig fordeling 
av ansvar og oppgaver som sikrer nødvendig kompetanse ved håndtering av 
varsling?  

• Har helseforetaket utarbeidet varslingsrutiner tilpasset virksomheten og som 
beskriver en formålstjenlig varslingsprosess? 

 
 
Saksframstilling 
 
Revisjonsrapporten ble gjennomgått i styremøte 250221 sak 016-2021 (vedlegg 1). 
 
I rapporten framgår en rekke anbefalinger på hvordan helseforetaket kan få en bedre 
ordning for å varsle om kritikkverdige forhold, som ivaretar lovkrav og legger til rette 
for god håndtering av varsling. Anbefalingene som framgår i revisjonsrapporten er 
utgangspunktet for tiltakene som nå er skissert i et forslag til handlingsplan for de ulike 
forbedringsområdene (vedlegg 2). 
 
For å følge opp arbeidet har foretaket etablert en arbeidsgruppe bestående av 
foretakshovedverneombud, foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, foretaksadvokat, 
spesialrådgiver HMS og HR-sjef.  
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Administrerende direktørs vurdering 
 
Konsernrevisjonen har undersøkt om Sykehuset Innlandet har etablert en 
hensiktsmessig ordning for å varsle om kritikkverdige forhold, som ivaretar lovkrav og 
legger til rette for god håndtering av varsling. Gjennom revisjonen påpekes det at 
verdien av varslingsordningen vil øke dersom Sykehuset Innlandet utformer en 
varslingsrutine basert på definerte roller og ansvar, som omfatter hele prosessen med 
alle relevante aktører og aktiviteter. Sykehuset Innlandet HF vil i den videre prosessen 
samarbeide med Vestre Viken HF og Sykehuset i Telemark HF.  
 
Handlingsplanen som er utarbeidet gir et godt grunnlag for videre arbeid og utvikling av 
Sykehuset Innlandets varslingssystem.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Revisjonsrapport  
Vedlegg 2: Handlingsplan   
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