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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret slutter seg til administrasjonens forslag til oppfølging av internrevisjonen sin 
undersøking om risiko knytt til matforsyning.   
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Oppsummering  
 

Internrevisjonen har undersøkt kva system føretaka har for å sikre matforsyninga, og om 
dette er tatt med i beredskapsplanlegginga. Det er i tillegg undersøkt om det er utført 
risikoanalyser av matforsyninga i helseføretaka.  
 

Fakta  
 

Internrevisjonen har undersøkt kva system føretaka har for å sikre matforsyninga, og om 
dette er tatt med i beredskapsplanlegginga. Det er i tillegg undersøkt om det er utført 
risikoanalyser av matforsyninga i helseføretaka. 
 
Hovudkonklusjonen er at helseføretaka er komne langt i beredskapsarbeidet generelt, og at 
ein kan vurdere å vidareutvikle det til å omfatte matforsyninga. Helse Vest sin beredskapsplan 
er eit godt utgangspunkt for å vurdere risiko og sårbarheit innan matforsyning. Når det gjeld å 
sikre trygg matforsyning har institusjonane i hovudsak internkontrollen, IK-mat, på plass. Det 
er dedikerte medarbeidarar med høg kompetanse innan mattryggleik som er ansvarleg for 
systema. Dette bidrar til at pasientane får servert trygg mat.  
 
Tilrådingane frå internrevisjonen er dels retta mot Helse Vest RHF, dels mot helseføretaka og 
del mot institusjonane. For så vidt gjeld Helse Vest RHF er det sagt at  
 

 Helse Vest kan vurdere å initiere utarbeiding av ROS-analyser og eventuelt 
beredskapsplanar for matforsyning i alle helseføretaka 

 

Kommentarar  
 

Helseføretaka har etter lov om helsemessig og sosial beredskap plikt til å utarbeide 
beredskapsplaner for dei tenestene dei har ansvar for. Matforsyning er ein sentral og 
avgjerande innsatsfaktor for sjukehusdrifta. Helseføretaka skal ha beredskapsplaner og 
reserveløysingar for dei tenestene dei har ansvar for. 
 
Internrevisjonen si gjennomgang viser at helseføretaka er komne langt i beredskapsarbeid 
generelt, og at ein kan vurdere å vidareutvikle det til å omfatte matforsyninga.  
Administrerande direktør viser i så måte til dei tilrådingane som rettar seg mot helseføretaka 
og institusjonane og legg til grunn at desse blir følgde opp i det enkelte helseføretak. 
 
Helse Vest RHF handterer beredskap på eit strategisk nivå regionalt, og administrerande 
direktør kan ikkje sjå at det er aktuelt at Helse Vest RHF sjølve skal gjere ROS-analyser eller 
utarbeide beredskapsplaner for matforsyning. Administrerande direktør vil også vere 
avventande til å gje nærare føringar kring dette utover å vise til dei krav som gjeld for 
helseføretaka.  
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Administrerande direktør legg samstundes til grunn at helseføretaka tek aktivt stilling til dei 
tilrådingane frå internrevisjonen som rettar seg mot helseføretaksnivå og institusjonsnivå, og 
vil følgje med på oppfølginga i kvar verksemd.  

Konklusjon  
 

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.  
 
Administrerande direktør legg til grunn at oppfølging av funna i revisjonen i første omgang 
finn stad i helseføretaka.   
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