
OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for 
ansvarlig næringsliv 

Forslag til tiltak i Helse Vest RHF 

1. Forankre ansvarlighet i 
retningslinjer og styringssystemer  

Forankre styrets ansvar iht. loven i ADs orientering til styret i 
Helse Vest RHF i november. Redegjøre for gjennomføring i 
RHF-et, informasjonsplikt fra 1. juli 2022 og frist for 
offentliggjøring av aktsomhetsvurderinger 30. juni 2023. 

Utarbeide prosedyre: Samfunnsansvar i Helse Vest. 

 Prosedyren skal beskrive prosess for 
aktsomhetsvurderinger for å identifisere og håndtere 
risiko som Helse Vest RHF påfører samfunn, 
mennesker, miljø og klima. 

 

Etiske retningslinjer for Helse Vest er «stammen» i arbeidet 
med samfunnsansvar/ansvarlig virksomhet.  

2. Kartlegge og vurdere negativ 
påvirkning/skade ut fra egen 
virksomhet, leverandørkjede og 
forretningsforbindelser  

Avgrense ansvar mellom Helse Vest RHF og de felleseide 
helseforetakene. Gjelder særlig Sykehusinnkjøp HF og 
Sykehusbygg HF.  

Ta i bruk OECDs ansvarlighetskompass som 
kartleggingsverktøy. Kartleggingen gjennomføres av Helse Vest 
RHF team klima og miljø. 

3. Stans, forebygg eller reduser 
negativ påvirkning/skade 

Det utarbeides en funnliste fra kartleggingen som legges frem 
for ledergruppen.  

4. Overvåk gjennomføring og 
resultater 

Ivaretas i ordinære virksomhetsstyring i Helse Vest.  

Ved evt. negative funn i kartleggingen vil det ved behov 
etableres nye rutiner for å redusere risiko.  

5. Kommuniser hvordan 
påvirkningen er håndtert 

Det publiseres en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger på 
Helse Vest sine nettsider innen fristen 30. juni 2023.  

Arbeid med samfunnsansvar og ivaretagelse av åpenhetsloven 
vil også omtales i Spesialisthelsetjenestens rapport for 
samfunnsansvar for 2022. Rapporten er et vedlegg til 
årsberetningen.  

6. Sørg for, eller samarbeid om, 
gjenoppretting, erstatning og 
klageordning der det er påkrevd 

Det skal gjennomgås hvorvidt etablerte klageordninger er 
tilstrekkelige, samt vurdere «veikart» for gjenoppretting, 
tidsplan for å løse klager, samt oppfølgingsprosesser dersom 
man ikke kommer til enighet. 

Informasjonsplikt  

Med åpenhetsloven kan alle kreve å få 
informasjon fra virksomhetene om 
hvordan de håndterer faktiske og 
potensielle negative konsekvenser som er 
vurdert i aktsomhetsvurderingene.  

Virksomhetene må svare på slike 
informasjonskrav skriftlig og innen tre 
uker. 

Informasjonsplikten ivaretas av arkivtjenestene.  

Det foreslås å supplere eksisterende rutinebeskrivelser med 
håndtering av informasjonskrav etter åpenhetsloven. 

 

 

 

  

https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven/informasjonskrav


 


