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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Universitetssykehuset Nord-Norge 

i perioden september 2019 – mars 2020. 
 

Formål og omfang av revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Universitetssykehuset Nord-Norge 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 

Universitetssykehuset Nord-Norge har i liten grad iverksatt endringer i styring og 

kontroll som er egnet til å redusere kostnadene til innleie av helsepersonell fra firma for 

2020. Plan for reduksjon av innleie er ikke operasjonalisert. Internrevisjonen vurderer at 

foretakets budsjett for 2020 ikke gjenspeiler omfanget av planlagt innleie. For å 

redusere risikoen for vesentlige budsjettavvik, anbefaler internrevisjonen at det 

iverksettes en rekke forbedringstiltak. 
 

Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Universitetssykehuset Nord-Norge å: 

1. Budsjettere innleie fra firma spesifikt ut fra identifiserte innleiebehov, ikke som en 

del av rammen til lønn. 

2. Operasjonalisere foretakets «Plan for reduksjon av innleie» ved å definere klare mål, 

tiltak, frister og ansvarlige. 

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

timetildeling i DIPS innfris for poliklinisk virksomhet. 

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

innleiebehov. 

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

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

endre dette.  

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

utenfor rammeavtalene.  

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

8. Etablere felles rutiner for kontroll av fakturaer for innleie av helsepersonell, basert 

på erfaringer i Operasjons- og intensivklinikken. 

9. Regnskapsføre fakturaer fra firma for innleie-, opphold- og reisekostnader i henhold 

til regional artskontoplan. 

10. Sørge for at det benyttes sammenlignbare tall for «innleie» i virksomhetsrapporter 

og –planer. 
 

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

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Universitetssykehuset Nord-Norge 

(UNN) 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 UNN 

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

analyseavdelingen i UNN 14.–21.10.2019 

• Intervjuer i utvalgte klinikker i Tromsø 15.–16.01.2020 

• Ulike tester og oppslag i mottatt/registrert datamateriale 

• Oppsummeringsmøte med UNN 14.02.2020 

• Rapportutkast sendt 13.03.2020, tilbakemelding mottatt 15.05.2020 

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 Universitetssykehuset Nord-Norge 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 UNN, med fordypning innen følgende klinikker: 

• Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (K3K) 

• Operasjons- og intensivklinikken (OPIN) 

• Psykisk helse- og rusklinikk (PHR) 

 

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  

• LOV-2005-06-17-62, Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven) 

• 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 Universitetssykehuset Nord-

Norge 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 UNN, 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, 

samt med stabsledere innen henholdsvis Personal- og organisasjonsavdelingen og 

Økonomi- og analyseavdelingen. Til sammen har 22 personer fra klinikkene og 6 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. Hvilken planleggingshorisont er tilgjengelig for tildeling av polikliniske timer? 

5. 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 

UNN 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.  

 

Styret i UNN har i virksomhetsrapportene i 2019 fått detaljerte oversikter over 

omfanget av innleide månedsverk, inkludert leger via lønnssystemet. 

 

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 UNNs kostnader til innleie av helsepersonell fra firma 

 
Kilde: Regnskapstallet for 2019 er fra Agresso per 10.02.2020. Øvrige tall er fra foretakets 

styresaker.  

 

Årsaken til UNNs 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. 

• Overgang til enerom i Intensivavdelingen har medført mindre rasjonell bruk av 

sykepleierressurser. 

 

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). Konto 5003 er ikke tatt med i total 

fast lønn. Artskonto 4592, Innleie av helsepersonell fra annet HF, er benyttet minimalt i 

UNN, og er derfor ikke tatt med i figuren. 
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Figur 3. Andel innleiekostnad av total fast lønn i UNN 

 
Kilde: Helse Nord LIS 18.02.2020. 

 

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

 
Kilde: Helse Nord LIS, 10.02.2020. 

 

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. 
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4.2 Sammenhengen mellom budsjettering og bemanningsplanlegging 

4.2.1 Observasjoner 

Foretakets budsjettarbeid tar utgangspunkt i tildelt ramme og forrige års budsjett. Det 

er ikke utarbeidet en intern beskrivelse av hvordan budsjettprosessen skal gjennom-

føres, slik det er stilt krav om i regional økonomihåndbok.  

 

I intervjuene fikk vi opplyst at avdelingene i hovedsak utarbeider bemanningsplaner for 

tre til seks måneder i gangen, hvor det tas hensyn til planlagt fravær. Fraværet dekkes 

inn enten ved egne ansatte eller ved innleie av vikarer. Fra Operasjons- og intensiv-

klinikken ble det opplyst at man også legger inn en sykefraværsprosent for korttids-

fravær på 3/4-dekning. Fra klinikkledelsen i Psykisk helse- og rusklinikken ble det 

derimot opplyst at de ikke har tatt hensyn til permisjoner og sykefravær i 

bemanningsplanen.  

 

Manglende bemanningsplaner har medført at det ikke forelå konkrete årsoversikter 

over innleiebehov som grunnlag for budsjett 2020. Fra Økonomiavdelingen fikk vi 

opplyst at avdelingene får en samlet budsjettramme for personalkostnader, og at UNN i 

liten grad budsjetterer med kostnader spesifikt til innleie.  

 

I styresak 90-2019 ble UNNs budsjett for 2020 vedtatt, herunder et innleiebudsjett på 

15,8 millioner kroner. I styresak 03-2020 ble styret orientert om klinikkenes 

omstillingstiltak og om omfordelte midler, blant annet til økt innleiebudsjett i 

Operasjons- og intensivklinikken. Etter denne justeringen er innleiebudsjettet for 2020 

på 43,1 millioner kroner, jf. Figur 2 ovenfor. Vi konstaterer at det fortsatt er stor 

differanse mellom innleiekostnader i 2019 og tilsvarende budsjett for 2020, og at 

oversikten over omstillingstiltak som ble framlagt for styret ikke eksplisitt angir effekt 

for reduksjon av innleiekostnader.  

 

Ledere i alle tre klinikker har i intervjuene gitt uttrykk for at bemanningen er for lav, til 

dels på kritisk nivå, men at begrensede budsjettrammer ikke gir rom for økning.  

 

Fra Psykisk helse- og rusklinikken ble det opplyst at man, av økonomiske hensyn, 

praktiserer en meget høy terskel for innleie gjennom å drifte med veldig få spesialister i 

deler av klinikken. Ledere opplyste at dette har vært, og er, på kanten av forsvarlighets-

kravet. Videre ble det trukket fram at innføring av pakkeforløpene krever økt bruk av 

spesialistkompetanse, noe som medfører behov for flere spesialister. Det ble ansett som 

sannsynlig at man vil klare å rekruttere psykologspesialister, men at legespesialister blir 

vanskeligere. 

 

Sammenlignet med 2019, er det bare Operasjons- og intensivklinikken som har et 

innleiebudsjett for 2020 som er økt, jf. Figur 5 nedenfor. I oppsummeringsmøtet ble det 

opplyst at bemanning og budsjett i Intensivmedisinsk avdeling er styrket, og at det er 
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satt et mål for 2020 om å redusere omfanget av innleie av sykepleiere i avdelingen til 65 

% av nivået i 2019. I intervjuene har lederne opplyst at behovet for innleie av leger (fra 

firma og via lønn) vil være uendret i 2020, sammenlignet med 2019.  

 

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 om å utvide 

planleggingshorisont for bemanning og timetildeling ved poliklinikkene fra tidligere 

vedtatt fire måneder til minimum seks måneder innen 1. januar 2016. Det framstår som 

uklart hvordan kravet er kommunisert videre til klinikkene.  

 

Fra Poliklinisk avdeling, Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken, fikk vi opplyst at 

planleggingshorisonten varierer mellom ulike fagområder, og at gynekologi og 

plastikkirurgi har kortest planleggingshorisont på kun to måneder. Arbeidsplanene for 

gynekologiske leger er tilgjengelige i Gat1, mens planene for øvrige leger må hentes i 

tabeller på filområdet.  

 

Vi konstaterte at timebøkene ved Generell og gynekologisk poliklinikk er åpne og 

tilgjengelige for timebooking fram til ferieturnusen starter, men at de ikke inneholder 

navn på lege. Pasienttimene settes opp med fiktiv lege, og nyhenviste pasienter får time i 

første brev uten at navn på lege er oppgitt.  

 

                                                        
1 Gat: Helse Nords verktøy til bemanningsplanlegging og personalstyring 
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Ved Alderspsykiatrisk poliklinikk fikk vi opplyst at nyhenviste pasienter vanligvis får 

time i første brev, etter gjennomgang i ukentlige inntaksmøter. Det ble gitt uttrykk for 

frustrasjon over obligatoriske brevmaler som er uegnet for den aktuelle pasientgruppen.  

4.2.2 Internrevisjonens vurderinger  

Vi vurderer det som en svakhet at UNN ikke har fastsatt interne retningslinjer for 

hvordan budsjettprosessen legges opp, i samsvar med føringer i regional 

økonomihåndbok. 

 

Vedtatt budsjett skal gjenspeile den faktisk planlagte driften. Vi har konstatert at 

avdelingenes grunnlag for å beregne og melde inn innleiebehov i budsjettprosessen, har 

varierende detaljeringsgrad. Etter vår vurdering er det uheldig at foretaket ikke 

tilstreber en mest mulig presis budsjettering av innleie fra firma, men til dels velger å se 

dette som en del av rammefinansieringen til lønn. Budsjetteringen tar dermed ikke 

høyde for merkostnaden ved innleie. Vi kan heller ikke se at bemanningsplanene og 

klinikkenes budsjetter tar høyde for forventet sykefravær. Vår vurdering er derfor at 

foretakets samlede innleiebudsjett for 2020 ikke gjenspeiler omfanget av planlagt 

innleie fra firma. Vi anser imidlertid at økningen i innleiebudsjettet for 

Intensivmedisinsk avdeling har gitt bedre samsvar med det forventede innleiebehovet. 

 

Vi anser det som en svakhet at kravet om seks måneders planleggingshorisont for 

bemanning i poliklinisk virksomhet ikke innfris for alle fagområder. Selv om 

timetildeling til fiktive leger ikke er optimalt, slik Kirurgi-, kreft- og 

kvinnehelseklinikken praktiserer, oppfatter vi dette som et bedre alternativ enn 

timetildeling med kortere tidshorisont eller ventelistebrev.  

 

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. 

4.3 Plan for reduksjon av innleie 

4.3.1 Observasjoner 

UNN la i styresak 56-2019 fram sin «Plan for reduksjon av innleie» (heretter omtalt som: 

planen), slik det var stilt krav om i oppdragsdokumentet. Internrevisjonen konstaterer 

at det generelt ikke er satt mål for hvilken reduksjon man ønsker å oppnå, eller definert 

hva man sammenligner med. Planen er heller ikke operasjonalisert slik at tiltak, frist og 

ansvarlig er klart definert. I oppsummeringsmøtet ble det imidlertid opplyst at det er 
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satt et mål for 2020 om å redusere omfanget av innleie i Intensivmedisinsk avdeling til 

65 % av nivået i 2019, jf. 4.2.1. 

 

Tiltakene i planen er gruppert i «Iverksatte tiltak» som skal videreføres og 

systematiseres og «Plan for reduksjon» med nye tiltak for å utrede/implementere 

verktøy og systemer som kan forhindre innleie. De nye tiltakene som nevnes er: 

• Gjennomføre kartlegging som grunnlag for valg av stabiliseringstiltak 

• Vurdere mulighet for bemanningssenter 

• Utarbeide trafikklyssystem basert på aktiviteten i enhetene 

• Utarbeide sjekkliste for innleie (hvilke betingelser som må være oppfylt for å leie inn 

eksterne ressurser) 

 

Trafikklyssystem og sjekkliste for innleie var ikke tatt i bruk i de aktuelle enhetene som 

var omfattet av revisjonen. Klinikksjefen i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 

opplyste om at trafikklyssystem skal innføres i klinikkens sengeposter. Andre konkrete 

avdelingsinterne tiltak som ble nevnt, var i hovedsak omorganisering av Intensiv-

medisinsk avdeling, oppgaveglidning i Kvinneklinikken, stabiliseringstiltak på 

Gastrokirurgisk sengepost og kjøp av UTA-tid for Anestesileger.   

4.3.2 Internrevisjonens vurderinger 

Internrevisjonen finner det uheldig at foretaket ikke har tatt eierskap til hvordan 

omfanget av innleie skal reduseres, ved å definere klare mål, tiltak, frister og ansvarlige. 

Uten en slik operasjonalisering er det vanskelig å se at kravet i oppdragsdokument 2019 

om en «Plan for reduksjon av innleie», er oppfylt. Dette burde etter vårt syn, også vært 

påpekt fra Helse Nord RHF da de ble kjent med innholdet i planen. 

 

Etter vår vurdering er planens tiltak til en viss grad rettet mot personellgrupper og 

enheter med stort omfang av innleie og/eller høy risiko for framtidig personellmangel. 

Mer spesifikke tiltak bør legges til, basert på hvilke mål om reduksjon som fastsettes. 

4.4 Rutiner ved innleie av helsepersonell 

4.4.1 Observasjoner 

4.4.1.1 Fullmakt til innleie 

Alle ledernivåer er delegert fullmakt til å beslutte å engasjere vikar via vikarbyrå i 

henhold til nasjonale rammeavtaler, og fullmakt til å beslutte å ta inn ferievikarer og 

timebetalte/ekstravakter.  

 

Fullmaktene er i utgangspunktet begrenset av eget budsjett, men vi fikk opplyst at det 

ikke er definert hvordan man skal opptre ved budsjettoverskridelser. Fullmaktene er 

ikke begrenset ved beløpsgrenser.  
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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 benytter i all hovedsak disse. Vi fikk 

imidlertid opplyst at Gastrokirurgisk sengepost i en periode i 2019, sendte forespørsler 

til kun én av leverandørene. Praksisen ble endret etter klage. Intensiv (A2) leier noen 

ganger inn vikar ved akutt oppståtte behov ved å bruke resterende tilbud fra tidligere 

forespørsel (velger noen av de som man ikke har takket ja til tidligere). 

 

Forespørsel og inngåtte avtaler er bare dokumentert i den enkeltes e-post og/eller 

private filområder. Det er ikke stilt rutinemessig krav om annen arkivering. 

 

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

dekkes gjennom avtalene. De vi intervjuet kjente ikke til om 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 og 8 nedenfor. 

 

Figur 6. UNNs innleie av helsepersonell i 2019, fordelt på «avtaleleverandører» og «ikke 

avtaleleverandører» 

 
Kilde: Agresso, 10.02.20. 

 



 

Side 15 av 21  
 

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

«avtaleleverandører» og «ikke avtaleleverandører» 

 
Kilde: Agresso, 10.02.20. 

 

Operasjons- og intensivklinikkens innleie utenfor rammeavtalene, omfatter i all 

vesentlighet to ulike leverandører.  

 

Når det gjelder Operasjons- og intensivklinikkens innleie fra avtaleleverandører, utgjør 

33 millioner kroner (77 % av kostnadene) innleie av intensivsykepleiere fra ett av 

firmaene. Dette firmaet 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 høyest rangerte 

avtalefirma (i både gammel og ny avtale). Benyttet firma fakturerer en gjennomsnittlig 

timesats2 som er henholdsvis 44 % høyere på gammel avtale, og 22 % høyere på ny 

avtale, enn høyest rangerte firma. De 33 millionene ville tilsvart 18 millioner til gammel 

pris hos rangert avtalefirma og 26 millioner til ny pris, og utgjør med dette en 

merkostnad for Operasjons- og intensivklinikken på 7-15 millioner kroner i 2019. 

 

  

                                                        
2 Gjennomsnitt av satser for dag/kveld/natt/helg, ekskludert overtid 
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Figur 8.  Innleie av leger ved utvalgte klinikker i 2019, fordelt på «avtaleleverandører» 

og «ikke avtaleleverandører» 

 
Kilde: Agresso, 10.02.20. 

 

I de utvalgte klinikkene er det bare Psykisk helse- og rusklinikken som har hatt innleie 

av annet helsepersonell i 2019. Dette gjelder innleie av psykologspesialister fra 

avtaleleverandør for til sammen 1 million kroner. 

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 Gastrokirurgisk sengepost og i 

Intensivmedisinsk avdeling.  

 

For Gastrokirurgisk sengepost har vi fått følgende opplysninger om kontrollrutinen: 

• Avtalt turnus er registrert i Gat (fiktivt navn), men ikke eventuelle ekstra timer. 

Ekstra timer/vakter føres kun på manuell arbeidsliste.  

• Høsten 2019 ble det innført kontroll av fakturaer, bl.a. med at fakturerte timer 

samsvarer med timeliste og at tillegg er berettiget. 

• Usikkerhet om fakturerte reise- og boutgifter er i samsvar med avtalen. 

• Fakturaer er vanskelig å kontrollere, bl.a. fordi de omfatter flere personer. 

• Beslutning om å kontrollere alle samlefakturaer mottatt de siste to år. 

Vi har konstatert at det ikke er mottatt kreditnotater i 2019. 

 

For Intensivmedisinsk avdeling kan kontrollrutinen og effekten av den beskrives slik: 

• Arbeidstid er ikke registrert i Gat, kun på egne vaktlister.  

Timelister som er kontrollert mot vaktliste og godkjent, leveres til kontorleder.  

• Detaljert kontroll ved kontorleder. 
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• Tidkrevende kontroll og erfarer at mange fakturaer er vanskelige å kontrollere. 

• I 2019 er omtrent halvparten kontrollert. 

• Mottatte kreditnotaer i 2019 utgjør cirka kr 700 000, men herav en del fakturaer 

som er kreditert i sin helhet, og deretter fakturert med nytt beløp. 

• Eksempler som viser at en stor andel av fakturaen er kreditert: Kreditnota på 33 % 

av fakturert beløp (kr 28 000 av kr 85 000). 

 

I vår kontroll av fakturaer (test 2) fant vi at satsene er brukt som avtalt. Vi har ikke 

kontrollert om fakturerte arbeidstimer samsvarer med timeliste, men vi har konstatert 

at fakturaene for innleide vikarer i Intensivmedisinsk avdeling viser tilfeller med brudd 

på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser (AML-brudd). Ett eksempel viste 91 

arbeidstimer på en uke. Ettersom arbeidstiden ikke er registrert i Gat, så er heller ikke 

AML-bruddene inkludert i foretakets statistikker. 

 

Vi konstaterte forøvrig at fakturaoppsettet fra enkelte av leverandørene gjør det 

vanskelig/tidkrevende å kontrollere, og fra foretaket ble det etterlyst at det stilles krav 

om fakturaoppsett som er egnet til effektiv kontroll. 

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. Omfanget av slik innleie varierer. Vi fikk opplyst at 

anestesilegeavdelingen gjennomsnittlig leier inn 3,5 årsverk kontinuerlig, fordelt på 10-

20 ulike leger, og at Psykisk helse- og rusklinikken leier inn to leger for kortere perioder. 

Test 3 viser at det foreligger signert avtale som regulerer vilkårene for arbeidet, benevnt 

«Rammeavtale for tilkallingsvikar/timebetalt». Det framkommer at «arbeidsforholdet 

etableres ved hver enkelt avtalt vakt», og at «avtalt arbeidstid dokumenteres i Gat». 

Rammeavtalene er tidsavgrenset med varighet inntil ett år. Lønnsbetingelsene er enten 

knyttet til egne ukesatser eller ordinær årslønn. Sykehuset dekker reise, og bolig dekkes 

i enkelte avtaler. 

4.4.2 Internrevisjonens vurderinger  

4.4.2.1 Vurdering vedrørende fullmakt til innleie 

Beslutninger om innleie blir tatt i samsvar med delegerte fullmakter. Vi anser det som en 

svakhet at det ikke er definert 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, men 

internrevisjonen vurderer at Intensiv (A2) handler i strid med rutinene når det ikke 

sendes ut ny forespørsel ved akutt oppståtte behov. Videre vurderer vi det som uheldig 

at Gastrokirurgisk sengepost sendte forespørsler til kun én av leverandørene i en 

periode i 2019, men det er positivt at denne praksisen nå er endret. 
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Internrevisjonen vurderer at det er uheldig at foretaket ikke får utnyttet det økonomiske 

potensialet som ligger i rammeavtalene, ettersom de høyest rangerte firmaene ikke 

leverer tilbud. Vi mener 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 vurderer at foretaket har tatt en unødvendig 

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

 

Internrevisjonen anser det som en svakhet at forespørsel og inngåtte avtaler bare er 

dokumentert i den enkeltes e-post/private filområder. 

4.4.2.3 Vurdering vedrørende kontroll av mottatte fakturaer 

Etter internrevisjonens vurdering har UNN varierende og uformaliserte rutiner for 

hvordan fakturaer knyttet til innleie av helsepersonell skal kontrolleres. Dette medfører 

risiko for uberettigede utbetalinger. Intensivmedisinsk avdeling gjennomfører detaljerte 

og effektive kontroller av mottatte fakturaer. Erfaringene herfra viser at fakturaene kan 

inneholde vesentlige feil. I denne forbindelsen har vi oppfordret de øvrige foretakene til 

å kontakte Operasjons- og intensivklinikken 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. 

Vi vurderer forøvrig at det er uheldig at gjennomførte vakter for innleid helsepersonell 

fra firma ikke blir registrert i Gat i alle avdelinger. Dette medfører blant annet at 

eventuelle AML-brudd ikke inngår i foretakets statistikker over slike brudd. 

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 UNNs 

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 alle 

klinikker unntatt Operasjons- og intensivklinikken. 

• Operasjons- og intensivklinikken har en praksis som avviker fra kontoplanen. Her 

blir innleiefakturaer splittet slik at reisekostnader og oppholdskostnader ikke føres 

på samme artskonto som timegodtgjørelsen, men på henholdsvis artskonto 7148 og 

artskonto 6300. Dette utgjorde tilsammen 5,9 millioner kroner for 2019. Vi har fått 

opplyst at dette er en praksis klinikken ønsker for å holde bedre oversikt over 

reisekostnadene. Vi konstaterer imidlertid at splitting av fakturaen for innleie er 

arbeidskrevende og øker risikoen for feilføringer. Vår gjennomgang av fakturaer har 

avdekket tre tilfeller i 2019 der hele innleiefakturaen er bokført på kontoen for 

reisekostnader.  

• Innleie via lønn regnskapsføres, i henhold til artskontoplanen, på flere artskontoer, 

blant annet 5003 (lønn) og 7142/7148 (reisekostnader). I tillegg belastes boutgifter. 

• Artskonto 4592, «innleie fra annet HF» benyttes minimalt. 

• Internt (Helse Nord LIS) rapporteres all innleie i artstype «Personalkostnad». 

• «Innleie» defineres ulikt i virksomhetsrapporter/-planer til styret, og også i tabeller 

som gir inntrykk av å sammenligne like tall for regnskap og budsjett. Dette gjelder 

eksempelvis i styresak 90-2019, Tabell 15 – Budsjett 2020, se Figur 9 og Figur 10. 

 

Figur 9. Utdrag fra styresak 90-2019, Budsjett 2020 

 
 

Figur 10. Oversikt over hvilke artskontoer som inngår i tallene oppgitt i Figur 9. 

 4681 4682 4683 5003 

Leger fra firma Sykepleiere fra 
firma 

Annet helsepersonell 
fra firma Leger via lønn 

Regnskap 2018 X X X  

Justert budsjett 2019 X X  X 

Prognose 2019 X X  X 

Budsjett 2020 X X X  
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Internrevisjonen har merket seg følgende observasjoner vedrørende foretakets 

oppfølging av innleiekostnader og besluttede tiltak: 

• Representanter fra Økonomiavdelingen har opplyst at klinikkenes/avdelingenes 

budsjetter følges opp i forhold til tildelt ramme, ikke spesifikt på enkeltposter som 

innleiekostnader, jf. kap. 4.2.1. 

• Tiltakene i «plan for reduksjon av innleie» følges ikke systematisk opp, og det finnes 

ingen oversikt over status i gjennomføringen av de enkelte tiltakene, jf. kap 4.3. 

4.5.2 Internrevisjonens vurderinger  

Internrevisjonen konstaterer at deler av innleiekostnadene i UNN ikke regnskapsføres 

og rapporteres i henhold til regionale føringer. Ved å splitte reisekostnadene fra 

timegodtgjørelsen, vil innleie fra firmaer ikke være fullstendig og sammenlignbar på 

tvers av klinikker i UNN og heller ikke mellom foretakene i regionen.   

 

Vi oppfatter samtidig 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. Videre anser vi det som en uheldig feilkilde i foretakets 

månedsverksrapportering at denne gruppen av ansatte ikke inngår verken i faste eller 

variable månedsverk. 

 

Vi vurderer at ulik definisjon av innleiebegrepet i tabeller som gir inntrykk av å 

sammenligne like tall for regnskap og budsjett, gir misvisende informasjon i 

virksomhetsrapporter og -planer til styret. 

 

Etter vår vurdering er det uheldig at foretakets «Plan for reduksjon av innleie» ikke 

følges systematisk opp, men dette forutsetter at planen først operasjonaliseres, jf. kap. 

4.3. 

5 Konklusjon og anbefalinger 

5.1 Konklusjon 

Universitetssykehuset Nord-Norge har i liten grad iverksatt endringer i styring og 

kontroll som er egnet til å redusere kostnadene til innleie av helsepersonell fra firma for 

2020. Plan for reduksjon av innleie er ikke operasjonalisert. Internrevisjonen vurderer at 

foretakets budsjett for 2020 ikke gjenspeiler omfanget av planlagt innleie. For å 

redusere risikoen for vesentlige budsjettavvik, anbefaler internrevisjonen at det 

iverksettes en rekke forbedringstiltak. 
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5.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Universitetssykehuset Nord Norge å: 

1. Budsjettere innleie fra firma spesifikt ut fra identifiserte innleiebehov, ikke som en 

del av rammen til lønn. 

2. Operasjonalisere foretakets «Plan for reduksjon av innleie» ved å definere klare mål, 

tiltak, frister og ansvarlige. 

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

timetildeling i DIPS innfris for poliklinisk virksomhet. 

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

innleiebehov. 

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

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

endre dette.  

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

utenfor rammeavtalene.  

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

8. Etablere felles rutiner for kontroll av fakturaer for innleie av helsepersonell, basert 

på erfaringer i Operasjons- og intensivklinikken. 

9. Regnskapsføre fakturaer fra firma for innleie-, opphold- og reisekostnader i henhold 

til regional artskontoplan. 

10. Sørge for at det benyttes sammenlignbare tall for «innleie» i virksomhetsrapporter 

og –planer. 

 

 



 

Vedlegg 1 – Dokumentoversikt 
 

Oversikt over dokumenter som er gjennomgått i forbindelse med revisjonen. 
 

Styresaker: 

• Styresak 4-2020, Kvalitets- og virksomhetsrapport desember 2019 

• Styresak 3-2020, Virksomhetsplan 2020 - oppfølging 

• Styresak 90-2019, Virksomhetsplan 2020 

• Styresak 80-2019, Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2019 

• Styresak 73-2019, Forberedende virksomhetsplanlegging 2020 

• Styresak 71-2019, Tertialrapport 2, 2019 med Kvalitets- og virksomhetsrapport 

• Styresak 63-2019, Kvalitets- og virksomhetsrapport juli 2019 

• Styresak 56-2019, Plan for reduksjon av innleie 

• Styresak 54-2019, Forberedende virksomhetsplanlegging 2020 

• Styresak 52-2019, Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2019 

• Styresak 25-2019, Årsregnskap 2018 med styrets beretning 

• Styresak 26-2019, Årlig melding 2018 

• Styresak 100-2018, Virksomhetsplan 2019 

• Styresak 100-2017, Virksomhetsplan 2018 

• Styresak 104-2016, Virksomhetsplan 2017 

• Styresak 94-2015, Virksomhetsplan 2016 
 

Interne dokumenter i Universitetssykehuset Nord-Norge: 

• Organisasjonskart Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 01.09.2019 

• Håndbok for kontering av bilag, Kontoplan 2019 

• RL3473, Delegeringsreglement for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, versjon 5 

• RL7171, Fullmaktsmatrise for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, versjon 1 

• Rutiner og maler hentet fra UNNs Personalhåndbok 27.12.2019: 

o Rutine for etablering og endring av arbeidsplaner for leger UNN  

o Rutine for planlegging, kontroll og oppfølging av legers arbeidstid 

o Maler (skjemaer): «Mitt personell», «Min drift», «Mitt helgebehov» 

o Vikarinnleie 

o Rammeavtale for tilkallingsvakt 

• Trafikklys – beskrivelse og sjekkliste, mottatt fra HR 27.10.19 

• Avtale om ambulant spesialistreise i UNN, signert 29.06.2018 
 

Klinikkinterne dokumenter: 

• Anestesilegeavdelingen: Bemanningsnøkler, budsjettnotat og bemanningsplan for 

2020, mottatt 16.01.2020 

• Gastrokirurgisk avdeling: Situasjonsbeskrivelser og utfordringsbilde, datert 

27.09.2018 

• Intensivmedisinsk avdeling: Tiltaksplan for 2020, foreløpig versjon per 16.01.2020 

• Psykisk helse- og rusklinikken: Oversikt spesialistdekning per januar 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: 6 bestillinger i 2019-2020, etterspurt i intervjuer og oversendt på epost.  

Bestillende enheter: Gastrokirurgisk avdeling (sykepleiere) og Intensivmedisin 

(spesialsykepleier intensiv). 

Resultat: 6 av 6 bestillinger var sendt til leverandører i samsvar med 

rammeavtalens tildelingsliste på bestillingstidspunktet. 

 

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

Utvalg: 43 inngående fakturaer og 9 kreditnotaer for 2019 for de utvalgte 

klinikkene: Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken, Operasjons- og 

intensivklinikken og Psykisk helse- og rusklinikken. 

Resultat:  

43 av 43 fakturaer er funnet i orden med hensyn til avtalesatser.  

1 av 43 fakturaer har dobbeltfakturerte timer som er avdekket i kontroll, og 

kreditnota er utstedt.  

2 av fakturaene for innleie av sykepleiere har høyere timeantall enn 69 per uke. 

 

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

Utvalg: Forespørsel til Personal- og organisasjonsavdelingen om oversendelse av 

avtale for 3 leger innleid via lønnssystemet i 2019-2020, navngitt i intervjuene.  

Innleiende enheter: Operasjons- og intensivklinikken.  

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

alle. Avtalene er tidsbegrenset med varighet inntil ett år. 

 

4. Hvilken planleggingshorisont er tilgjengelig for tildeling av polikliniske timer? 

Utvalg: Oppslag i DIPS 15.01.20 for Generell og gynekologisk poliklinikk i Tromsø  

Utvalgte timelister: overleger og LIS-leger 

Resultat: Timebøkene var åpne for timebooking i det uendelige, men stenges for 

overgang til egen ferieliste om sommeren. 

 

5. Ulik søk/oppslag i regnskapssystemet Agresso 

Internrevisjonen har hatt direkte tilgang til bokføringsspesifikasjoner og 

dokumentasjon av bokførte opplysninger i Agresso. 

 

 


