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VEDTAK: 
 
 

 
1. Styret tar rutinene for varsling av kritikkverdige forhold til orientering.   

 
2. Styret forutsetter at administrerende direktør implementere rutinene i 

foretaket. 
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SAKSFREMSTILLING 
 

SAK NR. 006 – 2022 
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. 
 
Revisjonsrapporten ble gjennomgått i styremøtet 25. februar 2021, jamfør sak 016-
2021. 
 
I rapporten framgår anbefalinger på hvordan verdien av varslingsordningen i 
helseforetaket vil øke dersom det utformes en varslingsrutine basert på definerte roller 
og ansvar, som ivaretar lovkrav og legger til rette for god håndtering av varsling. 
  
Anbefalingene som framgår i revisjonsrapporten er utgangspunktet for tiltakene som er 
skissert i en handlingsplan. Handlingsplanen ble behandlet i styremøtet 17. juni 2021, 
jamfør sak 057-2021. 
 
For å følge opp arbeidet ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av 
foretakshovedverneombud, foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, foretaksadvokat, 
spesialrådgiver HMS og HR-sjef.  
 
 
Saksframstilling 
 
Et av tiltakene i handlingsplanen er å revidere gjeldende prosedyre for å imøtekomme 
krav og grunnleggende prinsipper, roller og ansvar rundt varslingsordningen.  
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til nye rutiner for varsling av kritikkverdige 
forhold. Rutinene består av følgende dokumenter: 
 

• Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold – vedlegg 1. 
• Rutine for saksbehandling av varslingssaker – vedlegg 2. 
• Et mandat for Varslingsutvalget – vedlegg 3. 
• Skjema som kan benyttes ved varsling av kritikkverdige forhold – vedlegg 4. 
• Skjema som kan benyttes for å avslutte en varslingssak «Rapport oppfølging av 

varslingssak» - vedlegg 5. 
 
For å sikre god forankring har forslag til rutiner vært på høring i TV20, HAMU og 
foretakets ledermøte. Innspill fra høringsinstansene er vurdert og innarbeidet i rutinene 
slik de foreligger i vedleggene til denne styresaken.  
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Administrerende direktørs vurdering 
 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF 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. Rutinene som er utarbeidet gir 
et godt grunnlag for utvikling av Sykehuset Innlandets varslingsordning, og ivaretar de 
anbefalinger som framgår av revisjonsrapporten.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold 
Vedlegg 2: Saksbehandling av varslingssaker 
Vedlegg 3: Mandat Varslingsutvalg 
Vedlegg 4: Skjema – Varsling av kritikkverdige forhold 
Vedlegg 5: Skjema – Rapport oppfølging av varslingssak 
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