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Pasientbehandling (1) Avhengighet av innleid 
helsepersonell for å 
sikre forsvarlig drift 
 

Sykehuset Innlandet og 
andre helseforetak 
benytter vikarer og 
innleid helsepersonell 
fra bemanningsbyråer. 
 
Omfanget av vikarbruk 
fra bemanningsbyråer 
før pandemien er 
beskrevet for hver av 
regionene og de enkelte 
helseforetakene i felles 
rapport fra de fire 
RHF’ene fra 2019 «Bruk 
av helsepersonellvikarer 
– kunnskapsgrunnlaget». 
 

Samme forslag fra SI 
som for 2022: 
 
I hvilken grad 
bemannings-
planleggingen i 
foretaket tar 
utgangspunkt i en 
planmessig bruk av 
innleide vikarer, og 
hvilken sårbarhet dette 
gir. 

Virksomhetsstyring (2) Ny spesialistutdanning 
for leger, LIS-reformen, 
og ansettelse av LIS 1 
leger 

Ny 
legespesialistutdanning 
ble innført gjennom 
forskrift som trådte i 
kraft for LIS 1 i 2017 og 
LIS 2/3 i 2019. Reformen 
hadde til hensikt å 
plassere ansvaret tydelig 
hos aktørene og heve 
kvaliteten på 
utdanningen av 
legespesialister. 
Foretakene ble i ny 
utdanning gitt ansvar 
som 
utdanningsvirksomhet.  

Reformen er ikke 
evaluert, og det er 
uklart om formålene 
med omleggingen er 
oppnådd. Det ligger til 
rette for revisjon av 
flere temaer som 
belyser hvordan 
foretakene har tatt opp 
seg det nye ansvaret.  
Et tilleggstema kan 
være hvordan 
ansettelse av LIS 1 
leger fungerer i de ulike 
helseforetakene. 
 

Pasientbehandling (3) Økte ventetider og 
fristbrudd 

 
Risikoområde på rødt i 
foretakets risikokart etter 
ledelsens gjennomgåelse 
(LGG) 
 
 
 
 
 
 

I foretakets 
virksomhetsplan for 
2022 er det tatt inn: 
«Minst 70 prosent av 
pasientene med planlagt 
avtale kommende 6 
måneder, skal ha fått 
tildelt time» 
 
Bedre ressursplanlegging 
ved å kartlegge 
planlegging av 
eksisterende 

Samme forslag fra SI 
som for 2022: 
 
Forutsigbarhet for 
pasientene med 
planlagte avtaler i 
timebøker innenfor en 
seks måneders 
planleggingshorisont. 
 
Vurderingspraksis av 
henvisninger til 
spesialisthelsetjenesten 
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pasientforløp 
(kontroller) opp mot 
forventet antall 
nyhenvisninger og behov 
for tilgjengelige timer.  
Mål om å redusere 
ventetider og fristbrudd. 

innen fagfelt med lange 
ventelister for å sikre 
riktig prioritering av 
pasienter.  
 
 
 

Pasientbehandling (4) Rutiner ved overflytting 
av intensivpasienter 
ut/inn av foretaket 

Basert på en revisjon 
gjennomført ved OUS 
med tittel «Overflytting 
av intensivpasient til 
annet HF». Revisjonen 
viste at det var ulik 
praksis både ved av-
leverende og 
mottakende HF. 
Hvordan er dette i SI? 

Alle overganger 
innebærer særskilt 
risiko for 
pasientsikkerhet.  
Gode og samstemte 
prosedyrer som forstås 
og etterleves, kan bidra 
til å gjøre 
overflytninger tryggere. 

IKT og Personvern 
 

(5) Brudd på personvern, 
informasjonssikkerhet 
og pasientsikkerhet  

 
 

Brudd på personvern, 
informasjonssikkerhet, 
pasientsikkerhet og 
taushetsplikt vurderes 
på rødt for omdømme 
da ledelsens 
gjennomgang ble gjort i 
2022.   
 

Vurdere ivaretagelse av 
konfidensialitet ved: 

- Visitt 
flersengsrom 

- Ventearealer 
poliklinikk 

Virksomhetsstyring (6) Planmessig utskifting 
og oppgradering av  
medisinsk teknisk 
utstyr (MTU)  

 

Standardisering av 
utstyrsparken, 
planmessig utskifting og 
oppgradering av utstyret 
og etterlevelse av 
nasjonale, regionale og 
lokale rammeavtaler ved 
anskaffelser kan bidra til 
å holde kostnader under 
kontroll, redusere 
opplæringsbehov og 
fremme kvalitet i 
pasientbehandlingen. 
Imidlertid foretas MTU-
anskaffelser i foretaket i 
stor grad som følge av 
havarier. Dette er en 
situasjon som også 
gjelder andre 
helseforetak, hvilket 

En revisjon på området 
vil kunne undersøke og 
beskrive om det 
foreligger planer for 
MTU-utskifting og -
oppgradering, og i 
hvilken grad disse 
planene legges til 
grunn for anskaffelser.  
Et mulig tilleggstema er 
om inngåtte lokale, 
regionale og nasjonale 
rammeavtaler 
anvendes ved innkjøp 
av MTU.  
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også er påpekt av 
Sykehusinnkjøp HF i 
styresak.  

Virksomhetsstyring (7) Svakheter i ledelsens 
gjennomgang (LGG) 

SI vurderer årlig 
gjennom LGG at 
foretaket har en 
systematisk 
gjennomgang av 
styringssystemet for å 
sikre at det fungerer 
som forutsatt og bidrar 
til forbedring (forskrift 
om ledelse og 
kvalitetsforbedring). 
 

Revisjon med 
gjennomgang av 
ledelsens gjennomgang 
for vurderinger bak 
røde og gule 
risikoområder 
(akseptkriterier), og 
hvordan disse følges 
opp med tiltak og 
ansvarssetting.   

Virksomhetsstyring/ 
HMS 

(8) Miljø og bærekraft i 
spesialisthelsetjenesten 

 

«Rammeverk for miljø 
og bærekraft i 
spesialisthelsetjenesten» 
er innført for alle 
regionale helseforetak. 

Miljøsertifisering: 
Hvordan er 
rammeverket 
implementert i 
helseforetakene i HSØ? 
Det er i ISO standard 
14001:2015 forutsatt 
interne revisjoner  for å 
bekrefte at planer og 
prosedyrer er i henhold 
til standardens krav. 

Virksomhetsstyring (9) Porteføljestyring av IKT 
systemer 

Saksgang og 
beslutninger for 
innføring av nye IKT 
systemer, jf. endring 
som er gjennomført siste 
årene med 
direktørgruppa som 
porteføljestyre. 
 

Hvordan fungerer 
styringssystemet for 
beslutning ved 
innføring av nye IKT 
systemer.   

 


