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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Finnmarkssykehuset i perioden 

september 2019 – mars 2020. 
 

Formål og omfang av revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Finnmarkssykehuset har etablert 

styring og kontroll med innleie av helsepersonell, som er egnet til å redusere kostnadene 

og risikoen for vesentlige budsjettavvik. 
 

Metoder 

Internrevisjonen er gjennomført ved dokumentgjennomgang, intervjuer og tester. 
 

Konklusjon 

Finnmarkssykehuset har gjennom Handlingsplan reduksjon innleie og overtid iverksatt 

enkelte endringer i styring og kontroll som er egnet til å redusere kostnadene til innleie 

av helsepersonell fra firma for 2020. Internrevisjonen vurderer at foretakets budsjett for 

2020 likevel ikke gjenspeiler omfanget av forventet innleie. For å redusere risikoen for 

vesentlige budsjettavvik, anbefaler internrevisjonen at det iverksettes en rekke 

forbedringstiltak. 
 

Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Finnmarkssykehuset å: 

1. Utarbeide realistiske budsjetter for innleie fra firma, basert på foretakets interne 

prosedyre for budsjettprosessen. 

2. Definere klare mål for hvilken reduksjon som skal oppnås gjennom foretakets 

«Handlingsplan reduksjon innleie og overtid». 

3. Sørge for at kravet om seks måneders planleggingshorisont for bemanning i Gat og 

timetildeling i DIPS innfris for poliklinisk virksomhet. 

4. Sørge for at nyhenviste pasienter får informasjon om oppmøtetidspunkt i første 

brev, i samsvar med pasient- og brukerettighetsloven § 2.2. 

5. Sørge for at arbeidstid for innleid helsepersonell firma blir registrert i Gat. 

6. Sende forespørsler i henhold til rammeavtalens tildelingsliste hver gang det oppstår 

innleiebehov 

7. I samarbeid med avtaleforvalter i Sykehusinnkjøp, kartlegge årsaker til manglende 

leveransedyktighet fra høyest rangerte avtaleleverandører, og hva som skal til for å 

endre dette. 

8. Inngå avtale som inkluderer ansvars- og risikoforhold, ved bruk av innleiefirma 

utenfor rammeavtalene. 

9. Styrke kontrollen av fakturaer for innleie av helsepersonell.  

10. Styrke oppfølgingen av «Handlingsplan reduksjon innleie og overtid» for å holde 

oversikt over status i tiltaksgjennomføringen. 

 

Regionale anbefalinger vil bli adressert til Helse Nord RHF i oppsummeringsrapporten.  
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1 Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Finnmarkssykehuset (FIN) i 

perioden september 2019 – mars 2020. Internrevisor Hege Knoph Antonsen har vært 

oppdragsleder og revisjonssjef Janny Helene Aasen har hatt det overordnede ansvaret. 

Tilsvarende revisjon er gjennomført i alle regionens sykehusforetak.  

 

Revisjonen har bestått av: 

• Melding om internrevisjon sendt 09.09.2019 

• Gjennomgang av interne dokumenter for Finnmarkssykehuset 

• Intervjuer med ledere i Personal- og organisasjonsavdelingen og Økonomi- og 

analyseavdelingen i Finnmarkssykehuset 07.10.–08.10.2019 

• Intervjuer i utvalgte avdelinger i Hammerfest 06.–07.01.2020 og i Alta 08.01.2020 

• Ulike tester og oppslag i mottatt/registrert datamateriale 

• Oppsummeringsmøte med Finnmarkssykehuset 06.02.2020 

• Rapportutkast sendt 13.03.2020, tilbakemelding mottatt 13.05.2020 

1.1 Bakgrunn 

Kostnadene for innleie av helsepersonellvikarer fra firma økte betydelig i perioden 

2015-2018, uten av budsjettene ble tilsvarende justert, jf. Figur 1 nedenfor. 

 

Figur 1. Årsbudsjett og årsregnskap for innleie av helsepersonell fra firma, Helse Nord  

 
Styret i Helse Nord RHF har ved flere anledninger i 2018 og 2019 uttrykt bekymring for 

denne økningen i kostnader og budsjettavvik, blant annet i styremøtet 28. mai 2019. På 

denne bakgrunn vedtok revisjonsutvalget i juni 2019 at revisjonen «Innleie av 

helsepersonell» rulleres inn i revisjonsplanen, med oppstart i løpet av høsten 2019. 

 

For å få bedre kontroll med innleiekostnadene, stilte Helse Nord RHF i 

oppdragsdokument 2019 følgende krav til sykehusforetakene:  

«Plan for reduksjon av innleie av personell skal styrebehandles innen 1. juli». 
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2 Formål og omfang 

2.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Finnmarkssykehuset har etablert 

styring og kontroll med innleie av helsepersonell, som er egnet til å redusere kostnadene 

og risikoen for vesentlige budsjettavvik. 

2.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen har omfattet innleie av helsepersonell fra firma og fra andre helseforetak, 

samt innleie av leger via lønnssystemet.  

 

Den reviderte enhet er Finnmarkssykehuset, med fordypning innen følgende 

klinikker/avdelinger: 

• Klinikk Hammerfest: Akuttmedisin, Medisin, Psykisk helsevern 

• Klinikk Alta: Somatikk og Psykisk helsevern 

 

Denne revisjonen omfatter ikke variable lønnskostnader for hel- og deltidsansatte i eget 

helseforetak.  

2.3 Regelverk og regionale føringer 

Lover og forskrifter som er benyttet i revisjonen: 

• LOV-2001-06-15-93, Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) 

• LOV-1999-07-02-63, Lov om pasient- og brukerrettigheter  

• FOR-2016-10-28-1250, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten 

 

Regionale dokumenter med relevante føringer: 

• Protokoll fra foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF 

04.09.2015 

• Oppdragsdokument 2019 fra Helse Nord RHF til helseforetakene 

• RL2270, Økonomihåndbok for Helse Nord, versjon 3 

• Regional artskontoplan 

• Felles rammeavtaler for vikartjenester, publisert på Sykehusinnkjop.no 
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2.4 Revisjonskriterier 

Følgende fokusområder og kriterier er lagt til grunn for internrevisjonens arbeid og 

vurderinger: 

 

1. Omfanget av innleie – utvikling og situasjonsforståelse 

a. Personell med budsjettdisponeringsfullmakt/fullmakt til innleie er kjent med 

omfanget og utviklingen av innleie i egen enhet, og status i forhold til budsjett. 

 

2. Sammenhengen mellom budsjettering og bemanningsplanlegging 

a. Det enkelte foretak har fastsatt interne retningslinjer for hvordan 

budsjettprosessen legges opp, innenfor premissene i RL2270 pkt. 8.0. 

b. Vedtatt budsjett gjenspeiler den faktisk planlagte driften. 

c. Foretaket har etablert en planleggingshorisont for bemanning og 

timetildelingshorisont ved poliklinikkene på minimum seks måneder.  

 

3. Plan for reduksjon av innleie 

a. Styrebehandlet plan er operasjonalisert slik at mål, tiltak, frist og ansvarlig er 

klart definert. 

b. Planens tiltak er rettet mot personellgrupper og enheter med stort omfang av 

innleie og/eller høy risiko for framtidig personellmangel. 

c. Tiltak som i planen omtales som iverksatt, er gjort kjent og tatt i bruk av dem de 

angår. 

 

4. Rutiner ved innleie av helsepersonell 

a. Beslutning om innleie fattes i samsvar med delegerte fullmakter. 

b. Det er klare rutiner for hvordan innleie fra firma skal iverksettes. 

c. Inngåtte rammeavtaler overholdes ved iverksetting av innleie av helsepersonell. 

d. Det kontrolleres at innleiekostnader samsvarer med gjeldende avtaler. 

e. Det foreligger en signert avtale for leger som leies inn via lønn.  

 

5. Rapportering og oppfølging 

a. Innleiekostnader regnskapsføres i henhold til regional artskontoplan. 

b. Foretaket rapporter pålitelig informasjon om innleiekostnader i månedlige 

virksomhetsrapporter til styret og Helse Nord RHF.  

c. Gjennomføring av foretakets plan for reduksjon av innleiekostnader følges opp i 

lederlinjen. 
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3 Metoder 

Følgende metoder er benyttet i revisjonsoppdraget: 
 
Dokumentgjennomgang:  

Dokumenter mottatt fra Finnmarkssykehuset, eller innhentet fra foretakets websider, er 

gjennomgått og vurdert opp mot revisjonskriteriene, samt benyttet i forberedelser til 

intervjuene. Se Vedlegg 1 – Dokumentoversikt. 

 

Intervjuer:  

Det er gjennomført intervjuer med ledere og støttepersonell i de utvalgte 

klinikkene/avdelingene, samt med stabsledere innen henholdsvis Personal- og 

organisasjonsavdelingen og Økonomi- og analyseavdelingen. Til sammen har 14 

personer fra klinikkene og 4 fra stabsfunksjonene deltatt i intervjuer. 

 

Tester/dataoppslag:  

Følgende tester/dataoppslag er gjort i revisjonsperioden:  

1. Er forespørsel sendt leverandører i samsvar med rammeavtalens tildelingsliste? 

2. Er fakturerte kostnader for innleie i henhold til avtale? 

3. Finnes det signert avtale for innleide leger via lønnssystemet? 

4. Ulike søk/oppslag i regnskapssystemet Agresso 

 

Testene er nærmere beskrevet i Vedlegg 2 – Gjennomførte tester/dataoppslag. 

4 Observasjoner og vurderinger 

4.1 Omfanget av innleie – Utvikling og situasjonsforståelse 

4.1.1 Observasjoner 

Finnmarkssykehuset har lagt til rette for at ledere med budsjettdisponeringsfullmakt/ 

fullmakt til innleie har tilgang til egne regnskapstall både via datavarehusløsningen, 

Helse Nord LIS, og direkte i regnskapssystemet, Agresso. I intervjuene framkom det at 

omfanget og utviklingen av innleie i egen enhet, herunder status i forhold til budsjettet, 

er godt kjent for dem som har fullmakt til å beslutte innleie.  

 

Utviklingen i kostnader på foretaksnivå til innleie av helsepersonell fra firma er 

illustrert i Figur 2 nedenfor. 
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Figur 2. Utviklingen i Finnmarkssykehusets kostnader til innleie av helsepersonell fra 

firma 

 
Kilde: Regnskapstallet for 2019 er fra Agresso per 03.03.2020. Øvrige tall er fra foretakets 

styresaker.  

 

Årsaken til Finnmarkssykehusets budsjettavvik er sammensatt. Blant annet ble følgende 

forklaringer trukket fram av de vi intervjuet: 

• Merkostnaden ved planlagt innleie av helsepersonell fra firma budsjetteres ikke fullt 

ut, kun fast lønn.  

• Forventning om ansettelse innfris ikke. 

• Uforutsette vakanser og fravær. 

 

Figur 3 viser hvor stor andel kostnadene til innleie av de enkelte gruppene av helse-

personell utgjør av foretakets samlede kostnad til fast lønn. I tillegg til artskontoene som 

benyttes ved innleie fra firma (artskontoene 4681, 4682 og 4683), har vi tatt med 

innleie av leger via lønnssystemet (artskonto 5003). Vi har imidlertid fått opplyst at 

leger via lønn føres på ulike artskontoer i Finnmarkssykehuset. Beløpet på artskonto 

5003 er dermed ikke fullstendig for omfanget av slik innleie. Konto 5003 er ikke tatt 

med i total fast lønn. Artskonto 4592, Innleie av helsepersonell fra annet HF, er ikke 

benyttet i Finnmarkssykehuset. 
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Figur 3. Andel innleiekostnad av total fast lønn i Finnmarkssykehuset 

 
Kilde: Helse Nord LIS, 18.02.2020. 

 

Innleie av leger utgjør den største kostnaden, og i Figur 4 er disse kostnadene oppgitt i 

millioner kroner. 

 

Figur 4. Kostnader ved innleie av leger i Finnmarkssykehuset, i millioner kroner 

 
Kilde: Helse Nord LIS, 18.02.2020. 
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4.1.2 Internrevisjonens vurderinger 

Etter internrevisjonens vurdering er det positivt at omfanget og utviklingen av innleie i 

egen enhet er godt kjent for dem som har fullmakt til å beslutte innleie. Vi vurderer det 

som uheldig at artskonto 5003 i Finnmarkssykehuset ikke er sammenlignbar med de 

øvrige helseforetakene i regionen.  

4.2 Sammenhengen mellom budsjettering og bemanningsplanlegging 

4.2.1 Observasjoner 

Finnmarkssykehusets budsjettarbeid tar utgangspunkt i tildelt ramme og forrige års 

budsjett. I foretakets prosedyre, PR36742 Budsjettprosessen, beskrives det hva som skal 

gjøres, når og av hvem. Her framkommer det blant annet at innen august skal hver 

controller ha avklart stillinger og innleieuker med klinikksjef/stabsleder og 

avdelingsledere. Som en del av foretakets «Handlingsplan reduksjon innleie og overtid», 

nærmere omtalt i kap. 4.3, er det stilt krav om årsplaner fra og med 2020, både for 

sengeposter og for leger, og om at leger i somatisk virksomhet skal benytte Gat1 i 

planlegging av drift i 2020. I intervjuene fikk vi imidlertid opplyst at det varierte hvor 

langt enhetene var kommet i sin bemanningsplanlegging, og at arbeidet med årsplaner 

fortsatt pågikk hos de fleste. Videre fikk vi opplyst at det ikke forelå planer over innleie 

med den ønskede detaljeringsgrad, før budsjett 2020 ble vedtatt. Slike planer var heller 

ikke ferdigstilt på tidspunktet for oppsummeringsmøtet den 06.02.2020. Vi har forøvrig 

fått opplyst at avtalte vakter for innleid helsepersonell fra firma ikke blir registrert i Gat 

i alle avdelinger, og at utført arbeid eventuelt registreres kun i manuell vaktbok. 

 

Styresak 91-2019, Budsjett 2020, definerer flere tiltak som spesifikt omfatter reduksjon 

av innleie (og overtid/vikarbruk). Samlet økonomisk effekt av tiltakene er imidlertid 

betydelig lavere enn differansen mellom innleiekostnader i 2019 og innleiebudsjettet for 

2020, og det er knyttet middels gjennomføringsrisiko til de fleste av tiltakene. 

 

Som det framkommer av Figur 5 nedenfor, var det budsjettert minimalt med innleie fra 

firma i 2019 for avdelingene/enhetene vi har sett særskilt på. De fleste av disse 

enhetene har fått et lite innleiebudsjett for 2020. For de tre enhetene med høyest 

innleiekostnader i 2019, er likevel budsjett 2020 betydelig lavere enn kostnadene året 

før. Lederne for disse enhetene opplyste i intervjuene at de anslår innleiebehovet i 2020 

til å være uendret eller økt. Det ble uttalt at man er avhengig av å få faste ansatte for å 

redusere omfanget av innleie, og at det er lite som tyder på at dette vil skje i 2020. 

 

  

                                                        
1 Gat: Helse Nords verktøy til bemanningsplanlegging og personalstyring 
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Figur 5. Budsjett 2019, regnskap 2019 og budsjett 2020 utvalgte enheter, innleie fra 

firma 

Kilde: Helse Nord LIS, 02.03.2020. 

I foretaksmøte 04.09.2015 videreformidlet Helse Nord RHF et krav fra departementet 

om å utvide planleggingshorisont for bemanning og timetildeling ved poliklinikkene fra 

tidligere vedtatt fire måneder til minimum seks måneder innen 1. januar 2016. I 

intervjuene har vi imidlertid fått opplyst at nyhenviste pasienter, både ved medisinsk og 

voksenpsykiatrisk poliklinikk, som hovedregel mottar ventelistebrev med informasjon 

om at de vil få time innen fastsatt frist. Timebrev sendes ut først på et senere tidspunkt, 

når det er klart hvilken behandler de skal til. For medisinsk poliklinikk er 

planleggingshorisonten oppgitt å være omtrent én måned, og ofte så kort at mange 

pasienter må «ringes inn». 

4.2.2 Internrevisjonens vurderinger  

Internrevisjonen vurderer at Finnmarkssykehusets interne prosedyre som beskriver 

premisser og framdriftsplan i budsjettprosessen, tilfredsstiller kravet i regional 

økonomihåndbok om å fastsette interne retningslinjer for hvordan prosessen legges 

opp. Framdriftsplanen har imidlertid ikke blitt overholdt for budsjett 2020, i og med at 

det ikke forelå årsplaner for bemanning og innleie innen fastsatt frist. Etter vår 

vurdering er det ikke definert tiltak som sannsynliggjør reduksjonen av 

innleiekostnader som det er lagt opp til i budsjett 2020, se også kap. 4.3. Vår vurdering 

er derfor at foretakets innleiebudsjett for 2020 ikke reflekterer forventet omfang av 

innleie fra firma, verken i de utvalgte enhetene eller for foretaket samlet sett.  
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Vi anser det som uheldig at kravet om seks måneders planleggingshorisont for 

bemanning og timetildeling i poliklinisk virksomhet ikke innfris, og at ventelistebrev 

uten oppmøtetidspunkt, slik flere avdelinger praktiserer, ikke er i samsvar med pasient- 

og brukerettighetsloven § 2.2. 

 

Manglende etterlevelse av kravet til planleggingshorisont i poliklinisk virksomhet er 

også tatt opp av Riksrevisjonen i Dokument 3:2 (2018–2019), Sak 3: Helseforetakenes 

bruk av legeressurser, hvor ett av hovedfunnene var «Ved mange poliklinikker er 

planleggingen og oppfølgingen av aktiviteten for lite systematisk til å sikre effektiv bruk 

av legeressursene». Riksrevisjonen skrev videre at «Den viktigste årsaken til at 

poliklinikkene har en kortere planleggingshorisont enn 5−6 måneder, er manglende 

oversikt over legeressursene». Etter vår vurdering er dette vesentlig sett i forhold til 

målet om å redusere omfanget av innleie. 

 

Vi vurderer forøvrig at det er en svakhet at avtalte vakter for innleid helsepersonell fra 

firma ikke blir registrert i Gat i alle avdelinger, og at utført arbeid eventuelt registreres 

kun i manuell vaktbok, noe som reduserer fullstendigheten i arbeidsplaner og 

timeforbruk. 

4.3 Plan for reduksjon av innleie 

4.3.1 Observasjoner 

Finnmarkssykehuset la i styresak 51-2019 fram sin «Handlingsplan reduksjon innleie og 

overtid» (heretter omtalt som: planen), slik det var stilt krav om i oppdragsdokumentet. 

Planen er operasjonalisert slik at tiltak, ansvar og frist er klart definert. Den er også brutt 

ytterligere ned i en egen «aksjonsliste», behandlet som egen sak i foretakets 

ledergruppe. Internrevisjonen konstaterer imidlertid at det ikke er satt mål for hvilken 

reduksjon man ønsker å oppnå, eller definert hva man sammenligner med.  

 

Tiltakene som omtales i planen er i hovedsak gruppert innen følgende temaer: 

• Jobbglidning 

• Analyser for bedre styring  

• Bemanningsplanlegging 

• Sykefravær 

• Ferieplanlegging 

• Rekrutteringstiltak 

 

Gjennom intervjuene i de utvalgte klinikkene/avdelingene fikk vi blant annet bekreftet 

at det jobbes aktivt med rekrutteringen av medisinske leger til Hammerfest, 

rekruttering til psykisk helsevern, samt med å bedre bemanningsplanleggingen generelt.  
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4.3.2 Internrevisjonens vurderinger 

Internrevisjonen finner det positivt at foretaket har tatt eierskap til hvordan omfanget 

av innleie skal reduseres, ved å definere tiltak, frister og ansvarlige. Etter vår vurdering 

er planens tiltak rettet mot personellgrupper og enheter med stort omfang av innleie 

og/eller høy risiko for framtidig personellmangel. Det er likevel en svakhet at planen 

mangler klare mål for hvilken reduksjon man ønsker å oppnå. 

4.4 Rutiner ved innleie av helsepersonell 

4.4.1 Observasjoner 

4.4.1.1 Fullmakt til innleie 

Avdelingsleder (ledernivå 3) er delegert fullmakt til å beslutte innleie fra firma, mens 

også enhetslederne (nivå 4) har fullmakt til å beslutte at det skal tas inn vikar i ledig 

stilling. Vi har fått opplyst at fullmaktsnivåene ikke endres ved beslutninger om innleie, 

selv om budsjettet er overskredet.  

4.4.1.2 Rutiner ved innleie fra firma 

De som leier inn vikarer fra firmaer, er kjent med at rutiner og rammeavtaler er 

tilgjengelige på Sykehusinnkjøps nettsider, og i de fleste tilfeller har forespørsler blitt 

sendt i henhold til rammeavtalens tildelingsliste. Intensivenheten i Hammerfest sendte 

imidlertid enkelte forespørsler i 2019 til kun én av leverandørene, og aksepterte også 

tilbud om innleie på initiativ fra denne leverandøren. 

 

Forespørsel og inngåtte avtaler har før 2020 bare vært dokumentert i den enkeltes e-

post og/eller private filområder. Fra 2020 er oppdatert prosedyre med krav om 

arkivering i Elements iverksatt og gjort kjent. 

 

Vi fikk opplyst at man kun leier fra firma utenfor rammeavtalene når behovet ikke 

dekkes av avtaleleverandørene. De vi intervjuet kjente ikke til at det i slike tilfeller 

inngås avtale som regulerer ansvars- og risikoforhold.  

 

Internrevisjonen har gjennom oppslag i regnskapssystemet utarbeidet oversikter over 

hvordan omfanget av innleie i 2019 er fordelt mellom firmaene på rammeavtalenes 

tildelingsliste (avtaleleverandører) og andre leverandører (ikke avtaleleverandør). 

Resultatet framkommer av Figur 6, 7, 8 og 9 nedenfor. 

 

  



 

Side 14 av 19 
 

Figur 6. Finnmarkssykehusets innleie av helsepersonell i 2019, fordelt på 

«avtaleleverandører» og «ikke avtaleleverandører» 

 
Kilde: Agresso, 03.02.20. 

 

Figur 7. Innleie av sykepleiere ved utvalgte enheter i 2019, fordelt på 

«avtaleleverandører» og «ikke avtaleleverandører» 

 
Kilde: Agresso, 03.02.20. 
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All innleie fra avtaleleverandører i Intensiv sengeenhet i 2019 var fra det firmaet som 

var dyrest og rangert nederst (nr. 6) på avtalen som var gjeldende fram til 01.10.2019, 

og er rangert som nr. 9 av 11 på ny avtale. For å synliggjøre potensialet som ligger i 

rammeavtalene, forutsatt leveransedyktighet, har vi sett på prisforskjellen mellom den 

benyttede leverandøren og det høyest rangerte avtalefirmaet (i både gammel og ny 

avtale). Ved å foreta en prissammenligning av to fakturaer ville kostnaden blitt 37 % 

lavere med priser før 1. oktober 2019, tilsvarende kr 126 000 og 24 % lavere med priser 

fra 1. oktober 2019, tilsvarende kr 120 000. 

 

Figur 8. Innleie av leger ved utvalgte enheter i 2019, fordelt på «avtaleleverandører» og 

«ikke avtaleleverandører» 

 
Kilde: Agresso, 03.02.20. 

 

I 2019 var 35 %, tilsvarende 5,8 millioner kroner, av innleien av medisinske leger i 

Hammerfest, fra firmaet som er rangert som nr. 3. Ved å foreta en prissammenligning av 

én faktura fra dette firmaet med en tilsvarende leveranse fra høyest rangert firma, ville 

kostnaden blitt 19 % lavere med priser fra 1. oktober 2019, tilsvarende kr 50.000. 

 

Medisinske leger har også kjøpt legetjenester fra firma som ikke er på rammeavtale. Ved 

å foreta en tilsvarende prissammenligning basert på to fakturaer, ville kostnaden blitt 39 

% lavere med priser fra 1. oktober 2019, tilsvarende kr 125.000. 

  



 

Side 16 av 19 
 

Figur 9. Innleie av annet helsepersonell ved utvalgte enheter i 2019, fordelt på 

«avtaleleverandører» og «ikke avtaleleverandører» 

 
Kilde: Agresso, 03.02.20. 

4.4.1.3 Kontroll av mottatte fakturaer 

Det tilligger den attestasjonsansvarlige å kontrollere at mottatte fakturaer er riktige. 

Dette gjøres med ulik detaljeringsgrad: 

• I de fleste tilfeller kontrolleres: 

 Timelistene mot egen vaktbok, evt. om disse ser rimelige ut.  

 At det ikke er fakturert sats for opphold når foretaket stiller med bolig. 

• Enkelte kontrollerer i tillegg: 

 Benyttede satser.  

 En skjønnsmessig vurdering av satser/samlet pris. 

 

Vår kontroll av fakturaer (test 2) har vist at satsene i all hovedsak er brukt som avtalt, 

men ett firma har benyttet en høyere sats i helger for legeberedskap utenfor sykehus 

enn den avtalte satsen. Vi har ikke kontrollert fakturerte arbeidstimer, men uttrekket 

vårt inkluderte én faktura hvor det er fakturert 12 timer for mye i reisekostnader. Vi 

konstaterte forøvrig at fakturaoppsettet fra enkelte av leverandørene gjør det 

vanskelig/tidkrevende å kontrollere. 

4.4.1.4 Innleie av leger via lønnssystemet 

Vi har fått opplyst at innleie av private legevikarer via lønnssystemet foretrekkes 

framfor vikarbyrå der dette er mulig. «Rammeavtale for tilkallingsvikar/timebetalt» 

mellom foretaket og arbeidstakeren regulerer vilkårene for arbeidet. Det framkommer 

at «arbeidsforholdet etableres ved hver enkelt avtalt vakt», og at arbeidsplanen 

dokumenterer avtalt arbeidstid. Rammeavtalene er tidsavgrenset med varighet inntil ett 

år. Lønnsbetingelsene er basert på ordinær årslønn. Feriepenger kommer i tillegg. Det 

trekkes 2 % pensjonsinnskudd av lønn dersom vilkårene for medlemskap i 

pensjonskasse er oppfylt. Sykehuset dekker reise og bolig kun etter særskilt avtale.   
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4.4.2 Internrevisjonens vurderinger  

4.4.2.1 Vurdering vedrørende fullmakt til innleie 

Ut fra vår forståelse av fullmaktsbestemmelsene, fattes beslutninger om innleie i 

hovedsak i samsvar med delegerte fullmakter. Vi anser det imidlertid som en svakhet at 

fullmaktsbestemmelsene ikke angir hvilke konsekvenser budsjettoverskridelser har for 

fullmaktsnivåene.  

4.4.2.2 Vurdering av rutiner ved innleie 

I de fleste tilfeller benyttes etablerte avtaler om innleie fra firma som forutsatt. 

Internrevisjonen vurderer imidlertid at Finnmarkssykehuset i enkelte tilfeller har 

opptrådt illojalt i forhold til inngåtte rammeavtaler for innleie fra firma, jf. omtale i kap. 

4.4.1.2. 

 

Vi mener det ligger et økonomisk potensial i økt bruk av rammeavtalene, og det vil være 

en fordel for foretaket å få kartlagt årsaker til manglende leveransedyktighet og hva som 

skal til for å endre dette. 

 

I situasjoner der man ikke får dekket innleiebehovet gjennom rammeavtalene, og derfor 

må benytte andre leverandører, er det viktig å påse at det inngås avtale som inkluderer 

ansvars- og risikoforhold (forsikring). Vi mener foretaket har tatt en unødvendig risiko 

ved å ikke ha inngått slike avtaler med de aktuelle leverandørene. 

4.4.2.3 Vurdering vedrørende kontroll av mottatte fakturaer 

Etter internrevisjonens vurdering har Finnmarkssykehuset svake og uformaliserte 

rutiner for hvordan fakturaer knyttet til innleie av helsepersonell skal kontrolleres. 

Dette medfører risiko for uberettigede utbetalinger. Selv om vår begrensede test av 

fakturaer ikke avdekket vesentlige feil, har vi innhentet informasjon og eksempler fra 

øvrige foretak som viser at fakturaene kan inneholde feil. I denne forbindelsen 

oppfordrer vi foretaket til å kontakte Operasjons- og intensivklinikken ved UNN for 

informasjon om etablerte kontrollrutiner. 

 

Vi anser det som uheldig at det ikke er tilrettelagt for mer effektive kontrollrutiner, og vi 

vil i vår oppsummeringsrapport til Helse Nord RHF anbefale tiltak på dette området. 

4.4.2.4 Vurdering vedrørende innleie av leger via lønnssystemet 

Etter vår vurdering er det positivt at det foreligger signerte avtaler for innleide leger via 

lønn.  

 

Internrevisjonen har konstatert at avtaler og vilkår for innleide leger via lønn varierer 

mellom foretakene i regionen, blant annet knyttet til hjemmel for midlertidig ansettelse, 

avtalens varighet og rettighet til pensjonsopptjening. Vi vil derfor i vår oppsummerings-

rapport til Helse Nord RHF, gi en anbefaling om gjennomgang på dette området. 
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4.5 Rapportering og oppfølging 

4.5.1 Observasjoner 

Internrevisjonen har merket seg følgende observasjoner vedrørende Finnmarks-

sykehusets regnskapsføring og rapportering om innleie av helsepersonell: 

• Fakturerte reise- og oppholdskostnader for innleie fra firma regnskapsføres på 

samme artskonto som timegodtgjørelsen, slik artskontoplanen definerer. 

• I månedlige virksomhetsrapporter til styret og RHF-et defineres «innleie» 

konsekvent som «fra firma» (artskontoene 4681, 4682 og 4683).  

• Innleie av leger via lønn regnskapsføres på flere ulike artskontoer, slik at artskonto 

5003 ikke gir en fullstendig oversikt over slik innleie. Tilhørende reiseutgifter føres 

på artskonto 7142 eller 7148. 

• Finnmarkssykehuset har bokført reise- og oppholdskostnader for 5,9 millioner 

kroner i 2019 på artskontoene 7142 og 7148. 

• Artskonto 4592, innleie fra annet HF, benyttes ikke. Tjenester fra UNN for til sammen 

4,2 millioner kroner, hovedsakelig i form av nefrologtjenester, fysikertjenester og 

ambulering, er ført på artskonto 4500 «Kjøp andre offentlige helsetjenester, stat». 

• Internt (Helse Nord LIS) rapporteres innleie fra firma i kontoklasse «Varekostnader 

og innleie». 

 

Internrevisjonen har merket seg følgende observasjoner vedrørende foretakets 

oppfølging av innleiekostnader og besluttede tiltak: 

• Det er etablert en systematisk oppfølging av tiltakene i «plan for reduksjon av 

innleie», blant annet gjennom opprettelsen av et felles ressursteam.  

• Ledergruppen og styret har mottatt oversikt over status i gjennomføringen av de 

enkelte tiltakene på overordnet nivå, sist oppdatert per 06.12.2019. 

• Tiltak som inngår i klinikkenes økonomiske omstillingsplaner følges opp i 

regelmessige budsjettmøter. 

4.5.2 Internrevisjonens vurderinger  

Internrevisjonen vurderer at Finnmarkssykehuset i hovedsak regnskapsfører og 

rapporterer innleiekostnader i henhold til regionale føringer. Vi oppfatter imidlertid 

enkelte av ledetekstene i artskontoplanen som noe upresise/uklare, og vil derfor gi en 

anbefaling til Helse Nord RHF om å klargjøre dette. Eksempelvis anser vi bruken av 

begrepet «innleie via lønn» som misvisende, da dette er midlertidig ansatte.  

 

Det er positivt at Finnmarkssykehuset har etablert en systematisk oppfølging av 

tiltakene i «Handlingsplan reduksjon innleie og overtid», og at både ledergruppen og 

styret har mottatt en overordnet oversikt over status i gjennomføringen. Våre 

observasjoner viser imidlertid at det kan være hensiktsmessig med tettere oppfølging og 

oversikter over status på enhetsnivå for de enkelte tiltakene. Først når man har 

pålitelige oversikter over om tiltakene er gjennomført som forutsatt, har man et 

grunnlag for å vurdere om de har hatt den ønskede effekten. 
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5 Konklusjon og anbefalinger 

5.1 Konklusjon 

Finnmarkssykehuset har gjennom Handlingsplan reduksjon innleie og overtid iverksatt 

enkelte endringer i styring og kontroll som er egnet til å redusere kostnadene til innleie 

av helsepersonell fra firma for 2020. Internrevisjonen vurderer at foretakets budsjett for 

2020 likevel ikke gjenspeiler omfanget av forventet innleie. For å redusere risikoen for 

vesentlige budsjettavvik, anbefaler internrevisjonen at det iverksettes en rekke 

forbedringstiltak. 

5.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Finnmarkssykehuset å: 

1. Utarbeide realistiske budsjetter for innleie fra firma, basert på foretakets interne 

prosedyre for budsjettprosessen. 

2. Definere klare mål for hvilken reduksjon som skal oppnås gjennom foretakets 

«Handlingsplan reduksjon innleie og overtid». 

3. Sørge for at kravet om seks måneders planleggingshorisont for bemanning i Gat og 

timetildeling i DIPS innfris for poliklinisk virksomhet. 

4. Sørge for at nyhenviste pasienter får informasjon om oppmøtetidspunkt i første 

brev, i samsvar med pasient- og brukerettighetsloven § 2.2. 

5. Sørge for at arbeidstid for innleid helsepersonell fra firma blir registrert i Gat. 

6. Sende forespørsler i henhold til rammeavtalens tildelingsliste hver gang det oppstår 

innleiebehov. 

7. I samarbeid med avtaleforvalter i Sykehusinnkjøp, kartlegge årsaker til manglende 

leveransedyktighet fra høyest rangerte avtaleleverandører, og hva som skal til for å 

endre dette. 

8. Inngå avtale som inkluderer ansvars- og risikoforhold, ved bruk av innleiefirma 

utenfor rammeavtalene. 

9. Styrke kontrollen av fakturaer for innleie av helsepersonell.  

10. Styrke oppfølgingen av «Handlingsplan reduksjon innleie og overtid» for å holde 

oversikt over status i tiltaksgjennomføringen. 

 

 

 



 

Vedlegg 1 - Dokumentoversikt 
 

Oversikt over dokumenter som er gjennomgått i forbindelse med revisjonen. 

 

Styresaker: 

• Styresak 91-2019, Budsjett 2020, inkludert investeringsbudsjett 2020–2027 

• Styresak 90-2019, Virksomhetsrapport 11/2019 Finnmarkssykehuset HF 

• Styresak 68-2019, Bærekraftsanalyse for 2019–2027 

• Presentasjon til styret 29.08.2019, Rekruttering i Finnmarkssykehuset HF 

– overleger og leger i spesialisering (LIS 2-3) 

• Styresak 67-2019, Virksomhetsrapport 8/2019 Finnmarkssykehuset HF 

• Styresak 51-2019, Virksomhetsrapport 5/2019 Finnmarkssykehuset HF,  

inkludert «plan for reduksjon av innleie» 

• Styresak 84-2018, Budsjett 2019 

• Styresak 101-2017, Budsjett 2018 

• Styresak 103-2016, Budsjett 2017 

• Styresak 98-2015, Budsjett 2016-2019 

• Styresak 98-2014, Budsjett 2015-2018 

• Styresak 19-2019, Årsregnskap og styrets beretning 2018 

• Styresak 23-2016, Årsregnskap og styrets beretning 2015 

• Styresak 18-2015, Årsregnskap og styrets beretning 2014 

 

Interne dokumenter i Finnmarkssykehuset: 

• Organisasjonskart Finnmarkssykehuset HF, versjon datert 01.02.2019 og versjon 

datert 20.01.2020 

• PR20697, Intern delegering av fullmakter i Finnmarkssykehuset, versjon 6 

• PR36742, Budsjettprosessen, versjon 2 

• Lederhåndbok 03.10.2019, Rutine for innleie av leger  

• Utkast til ny rutine for innleie av leger fra vikarbyrå, mottatt 11.10.2019 

• Notat/saksfremlegg til ledermøte i Finnmarkssykehuset 17.09.2019, 

Bemanningssenter i Finnmarkssykehuset – vurdering 

• Notat/saksfremlegg til ledermøte i Finnmarkssykehuset 17.09.2019, 

Kompetansebehov og ressursanalyse spesialsykepleiere og jordmødre (ABIKOJ) – 

utdanningsstillinger  

• Utdrag fra referat fra strategisk ledermøte 17.09.2019 

• Notat/saksfremlegg til planlagt ledermøte i Finnmarkssykehuset 22.10.2019, 

Aksjonsliste handlingsplan for reduksjon av innleie og overtid  

• Referat fra strategisk ledermøte 22.10.2019 

• Notat/saksfremlegg til ledermøte i Finnmarkssykehuset 02.12.2019, System 

oppfølging reduksjon av innleie 2020  

• Notat/saksfremlegg til ledermøte i Finnmarkssykehuset 10.12.2019, Praksis og 

rutiner for Avtalefestet utdanningspermisjon (AFUP), med vedlegg 



 

 
 

• Diverse dokumenter om foretakets arbeid med rekruttering og stabilisering, 

herunder følgende fra Lederhåndboka 22.10.2019: 

o Hovedprosedyre for utlysning og ansettelser i Finnmarkssykehuset 

o Skjematisk oversikt ansettelse 

o Midlertidig ansettelse 

• Diverse dokumenter om foretakets arbeid med reduksjon av uønsket deltid 

• Særavtale om Ambulant spesialistreise i Helse Finnmark, datert 27.02.2013 

• Ekstern spesialistvirksomhet i Finnmark, Samarbeidsavtale mellom 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF, datert 09.04. 

2016 

• Rammeavtale for Årsturnus i Finnmarkssykehuset (udatert) 

• VPP Hammerfest, Oversikt over spesialistdekning våren 2020, mottatt 07.01.2020 

 

 

  



 

 
 

Vedlegg 2 – Gjennomførte tester/dataoppslag 
 

Beskrivelse av tester/dataoppslag som er gjort i revisjonsperioden: 

 

1. Er forespørsel sendt leverandører i samsvar med rammeavtalens tildelingsliste?  

Utvalgt: 15 bestillinger i 2019-2020, etterspurt i intervjuer og oversendt på  

Bestillende enheter: HFT Intensiv, HFT Med. Leger og DPS Vest-Finnmark. 

Resultat: 12 av 15 bestillinger var sendt til leverandører i samsvar med 

rammeavtalens tildelingsliste på bestillingstidspunktet. 

 

2. Er fakturerte kostnader for innleie i henhold til avtale? 

Utvalg: 28 inngående fakturaer for 2019 for de utvalgte enhetene:  

HFT Anestesi, HFT Intensiv, HFT Med. leger, Alta Poliklinikk, VPP HFT, BUP Alta og 

VPP Alta. 

Resultat: 26 av 28 fakturaer er funnet i orden med hensyn til avtalesatser.  

1 av 28 fakturaer har feil benyttet sats i helg for beredskapsvakt utenfor sykehus. 

1 av 28 fakturaer har fakturert for mange reistimer, 52 i stedet for 40 timer. 

 

3. Finnes det signert avtale for innleide leger via lønnssystemet?  

Utvalg: Forespørsel til HR-avdelingen om oversendelse av avtale for 8 leger innleid 

via lønnssystemet i 2019-2020, navngitt i intervjuene.  

Innleiende enheter: HFT Med. leger, HFT Anestesi, Alta poliklinikk, VPP HFT og VPP 

Alta.  

Resultat: Undertegnet «Rammeavtale for tilkallingsvikar/timebetalt» foreligger for 

alle. Avtalene er tidsbegrenset med varighet inntil ett år. 

 

4. Ulike søk/oppslag i regnskapssystemet Agresso 

Internrevisjonen har hatt direkte tilgang til bokføringsspesifikasjoner og 

dokumentasjon av bokførte opplysninger i Agresso. 


