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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret slutter seg til administrasjonens forslag til vidare arbeid med å systematisere 
utarbeiding og oppfølging av regionale planar.   
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Oppsummering  
 
Internrevisjonen har vurdert Helse Vest sitt system rundt oppfølging av regionale planar i 
helseføretaka og i det regionale helseføretaket.  
 

Fakta  
 
Internrevisjonen har vurdert Helse Vest sitt system rundt oppfølging av regionale planar i 
helseføretaka og i det regionale helseføretaket. Revisjonsrapporten konkluderer med at 
«Helse Vest (RHF og HF) ikkje har hatt særskilte system for å halde oversikt over gjeldande 
planar, felles terminologi, eller felles prosessar for utvikling av og oppfølging av planane etter 
vedtak. Dette har ein det siste halvanna året tatt grep om.» 
 
Internrevisjonen tilrår at «RHF-et fullfører sitt arbeid med å utvikle nye malar og metodikk 
for regional planlegging, og for oppfølging av regionale planar etter vedtak.» 

Kommentarar  
 
Helse Vest er i gang med ein prosess for i større grad å systematisere arbeidet rundt dei 
regionale planane, både utarbeidinga og oppfølginga av dei. Prosessen er godt i gang, men 
ikkje i mål. Dette er eit arbeid som administrasjonen truleg vil ha til oppfølging i mange år 
framover. 
 
Dei regionale planane er verktøy for å nå måla i den overordna strategien og andre overordna 
lov- og styringskrav. Planane skil seg frå program og prosjekt i porteføljestyringa. Planane 
gjeld ofte innan eit fagområde, men det er ofte ei kopling til andre planar og fagområde.  
 
Utarbeiding av regionale planar 
I Helse Vest RHF har ei arbeidsgruppe jobba med å utvikle ein rettleiar for arbeidet med 
regionale planar, ein mal for prosjektdirektiv og ein mal for sjølve planen. Arbeidsgruppa har 
hatt deltakarar frå alle avdelingane i RHF-et. 
 
I utarbeidinga har gruppa tatt utgangspunkt i rettleiar for utviklingsplanar og ein har sett til 
malar som er etablert i porteføljesystemet. Dette er tilpassa eit regionalt planarbeid. Rettleiar 
og malar er i ferd med å bli ferdigstilte. 
 
Internrevisjonen har sett utkast til desse dokumenta i revisjonsprosjektet og etterlyser «eit 
krav om risikovurdering av både planleggingsprosjektet og av tilrådingane som kjem ut av 
planprosessen. Ei rettleiing av korleis prosjekta skal kunne greie ut økonomiske og 
administrative konsekvensar av sine forslag, bør sikkert òg bli utvikla.» 
 
Det er lagt føringar for at alle regionale planar skal ha ein økonomisk vurdering av tiltaka som 
er foreslått. Dette er i varierande grad følgt opp, og er kommentert av administrerande 
direktør i samband med behandling av fleire planar. I nokon samanhengar er dette kurant å 
liste opp, i andre samanhengar er det eit omfattande arbeid å få dette på plass, sjølv om det 
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ideelt sett er ønskjeleg. I så måte er alternativet å legge inn i vedtaket at tiltaka skal vurderast 
i dei årlege budsjetta før evt gjennomføring.  
Dette vil ein arbeide vidare med for å finne ein god form. 
 
Korleis Helse Vest på ein hensiktsmessig måte kan integrere risikovurderingar av 
planleggingsprosjektet og av tilrådingane er administrerande direktør noko meir usikker på. 
Her må ein vurdere om dette er hensiktsmessig, og om det er verdt arbeidet. Målet må vera at 
ein får utarbeidd ein så god plan som mogeleg, og som lett lar seg gjennomføre og 
implementere. Ein full risikovurdering av alle tiltaka kan bli svært omfattande, samtidig må 
det vera realisme i gjennomføring av tiltaka.   
 
Behandling av regionale planar 
Når det gjeld behandling av regionale planar blir alle desse vedtekne av styret. Dei blir gjort 
gjeldande for helseføretaka gjennom styringsdokumentet og behandling av 
styringsdokumentet i føretaksmøta. Vedtak i føretaksmøte er bindande for helseføretaka. 
 
Når det gjeld tilrådinga frå revisjonsutvalet til styret, om at «Styret ønskjer at det blir gjort eit 
arbeid i samband med Helse 2035 for å avgjere korleis regionale planar blir vedtekne og 
korleis dei skal implementerast i HF-a», reknar administrerande direktør med at dette er 
svart ut i avsnittet over. Det må vera det enkelte helseføretak som deretter planlegg for 
gjennomføring av dei regionale planane. 
 
Oppfølging av regionale planer 
Dei siste åra har Helse Vest jamleg sett opp oversikter over gjeldande regionale planar, som 
blir oppdaterte med kortfatta status for oppfølginga. Oversikt over regionale planar som er 
under utarbeiding blir jamnleg lagt fram for styret. 
 
Det kan vere behov for å vidareutvikle systemet for rapportering på oppfølginga av dei 
regionale planane, både i HF-a og i RHF-et. Denne rapporteringa bør i så fall i størst mogleg 
grad koordinerast med og om mogleg integrerast i anna rapportering.  
 
Dersom styret meiner at det skal utarbeidast eigen rapportering på korleis dei regionale 
planane blir følgt opp i detalj, er dette eit svært omfattande arbeid og vil ta mykje tid. 
Administrerande direktør kan forstå at dette var aktuelt dersom dei regionale planane ikkje 
vart følgt opp, og berre var hyllestoff. Men internrevisjonen konkluderer jo med at «Vidare 
finn vi at tiltak identifiserte i dei tre undersøkte planane langt på veg er oppnådd, ..»Igjen er 
det eit spørsmål om å nytte tida rett, men dersom styret ønskjer det skal administrasjonen sjå 
på ein hensiktsmessig måte å rapportere dette på. 

Konklusjon  
 
Administrasjonen er i gang med å systematisere utarbeiding og oppfølging av regionale 
planar. Dette vil ein arbeide vidare med.  
For administrerande direktør er det viktig at internrevisjonen bidrar til systemforbetringar i 
organisasjonen. Det er og viktig at forslag om tiltak blir avstemt mot arbeidsinnsats og 
mogeleg resultat.  
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