
 

 

 

 

Internrevisjonsrapport 04/2023 

 

Gjennomføring av omstillingstiltak 

i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 

 

 

 

 

 

Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 06.03.2023 



Innholdsfortegnelse 

Sammendrag ...........................................................................................................3 

 Innledning ......................................................................................................4 

1.1 Bakgrunn ................................................................................................4 

1.2 Revisjonsgrunnlag .............................................................................4 

 Formål og omfang ......................................................................................5 

2.1 Formål med revisjonen ...................................................................5 

2.2 Omfang og fokusområder ..............................................................5 

 Metoder ...........................................................................................................5 

 Observasjoner ..............................................................................................6 

4.1 Operasjonalisering og eierskap ...................................................6 

4.2 Gjennomføring av tiltak ..................................................................8 

4.3 Oppfølging og oppdatering av planen ......................................9 

4.4 Rapportering til og oppfølging fra foretakets styre ....... 11 

 Konklusjon, vurderinger og anbefalinger .................................... 12 

5.1 Konklusjon ......................................................................................... 12 

5.2 Vurderinger ....................................................................................... 12 

5.2.1 Svakheter ................................................................................... 12 

5.2.2 Bevaringspunkter .................................................................. 13 

5.3 Anbefalinger ...................................................................................... 13 

 
Vedlegg 

1. Revisjonskriterier 
2. Dokumentoversikt 

 

  



 

3 av 13 

 

Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF i perioden september 

2022 - januar 2023.  

Formålet med revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Universitets-

sykehuset Nord-Norge har gjennomført omstilling i 2022 i 

henhold til vedtatt plan, herunder reduksjon i innleie, slik at 

planlagte økonomiske effekter av tiltak oppnås.  

Formålet har også vært å bekrefte at Helse Nord RHF har hatt en 

hensiktsmessig oppfølging av foretakets omstilling, men dette 

omtales bare i oppsummeringsrapporten til Helse Nord RHF. 

Metoder 

Internrevisjonen er gjennomført ved gjennomgang av 

dokumenter og intervjuer. 

Konklusjon 

Universitetssykehuset Nord-Norge har bare delvis gjennomført 

den planlagte omstillingen i 2022, herunder reduksjon i innleie, 

og tiltakene har bare til en viss grad gitt den forventede 

økonomiske effekten i 2022. Det er derfor nødvendig å sørge for 

at foretakets omstilling i 2023 er basert på en realistisk plan, og 

at gjennomføringsevnen styrkes.   

Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Universitetssykehuset Nord-Norge å: 

1. Gjennomgå foretakets plan for omstilling for 2023 og sørge 

for at: 

a. tiltakene er tilstrekkelig operasjonalisert 

b. tiltakenes økonomiske effekt er realistisk beregnet og 

risikovektet 

c. fremdriftsplanen for tiltakene er realistisk 

d. tiltakene er av varig karakter 

e. tiltakene dekker omstillingsbehovet 

2. Vedta en oppdatert plan for 2023 som dekker omstillings-

behovet. 

3. Sørge for at tiltaksansvarlige har nødvendig prosess- og 

lederstøtte i tiltaksgjennomføringen.  

4. Holde oversikt over status for gjennomføringen av det 

enkelte tiltak, opp mot frist i planen. 

5. Holde oversikt over realiserte økonomiske effekter, basert 

på en angitt beskrivelse av hvor/hvordan det enkelte tiltak 

skal måles. 

6. Følge opp månedlig i lederlinjen at tiltaksarbeidet er i 

samsvar med fremdriftsplan og gir forventet økonomisk 

effekt, herunder innarbeide nye tiltak ved behov. 

7. Rapportere månedlig i virksomhetsrapporter status i 

tiltaksgjennomføringen i form av fremdrift og realiserte 

økonomiske effekter. 

8. Fatte vedtak i styret om korrigerende tiltak, dersom plan for 

omstilling ikke gir forventet økonomisk effekt.  
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 Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i perioden 

september 2022 – januar 2023. Revisjonssjef Janny Helene 

Aasen har vært oppdragsleder og har hatt det overordnede 

ansvaret. Tilsvarende revisjon er gjennomført i alle regionens 

sykehusforetak.  

Revisjonen har bestått av: 

• Melding om internrevisjon sendt 14.09.2022 

• Dokumentgjennomgang av innhentede dokumenter 

• Intervjuer gjennomført digitalt 

• Rapportutkast sendt 30.01.2023, tilbakemelding mottatt 

28.02.2023 

Rapporten er oversendt til: 

• Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

• Helse Nord RHF v/adm. direktør 

• Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF v/leder 

Alle internrevisjonens rapporter er tilgjengelig på følgende web-

adresse: helse-nord.no/internrevisjonen. 

1.1 Bakgrunn 

Grunnet den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen, Helse 

Nord, ble det kalt inn til foretaksmøte med alle helseforetakene i 

foretaksgruppen den 6. april 2022, hvor blant annet følgende ble 

vedtatt for Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 

1. For å oppnå resultatkravet i 2022 skal Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF:  

a) Innen 10. mai 2022 utarbeide en forpliktende fremdriftsplan for 

omstillingsarbeidet i 2022. Planen skal ha månedlig prognose for 

bemanning, innleie av personell og kapasitetsutnyttelse pr. klinikk. 

Planen skal være konkret på hvilke tiltak som skal gjennomføres 

hvor ansvar, tidsfrister og milepeler fremkommer (…).  

b) Rapportere månedlig status for fremdriftsplanen i 

virksomhetsrapportene f.o.m. periode 4-2022.  

2. Omstillingsplanen skal godkjennes av styret i Helse Nord RHF 

Som følge av dette vedtok revisjonsutvalget i Helse Nord RHF 

den 5. september 2022 å endre internrevisjonsplanen for 2022, 

slik at en revisjon av sykehusforetakenes gjennomføring av 

omstillingsplanen ble prioritert inn som neste oppdrag.  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF oversendte sin 

omstillingsplan til Helse Nord RHF den 10.05.2022, lagt frem for 

styret i sak 51-2022 den 23.05.2022.  

1.2 Revisjonsgrunnlag 

Grunnlaget for denne revisjonen er vedtakspunkt 1 og 2 fra 

foretaksprotokoll av 06.04.2022. 

https://helse-nord.no/om-oss/styret-i-helse-nord-rhf/internrevisjonen-i-helse-nord-rhf
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 Formål og omfang 

2.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Universitets-

sykehuset Nord-Norge har gjennomført omstilling i 2022 i 

henhold til vedtatt plan, herunder reduksjon i innleie, slik at 

planlagte økonomiske effekter av tiltak oppnås. Formålet har 

også vært å bekrefte at Helse Nord RHF har hatt en 

hensiktsmessig oppfølging av foretakets omstilling. 

2.2 Omfang og fokusområder 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i omstillingsplanen som ble 

oversendt til Helse Nord RHF, jf. kap. 1.1, og omfatter UNNs 

operasjonalisering og videreutvikling av denne, med fordypning 

innen Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR-

klinikken) og Hjerte- og lungeklinikken (HL-klinikken).  

Følgende fokusområder er lagt til grunn for internrevisjonens 

arbeid og vurderinger: 

1. Operasjonalisering og eierskap 

2. Gjennomføring av tiltak 

3. Oppfølging og oppdatering av planen 

4. Rapportering til og oppfølging fra foretakets styre 

5. Rapportering til og oppfølging fra Helse Nord RHF 

For hvert av fokusområdene er det definert revisjonskriterier 

basert på revisjonsgrunnlaget, jf. kap. 2.3. Disse er presentert 

samlet i Vedlegg 1 – Revisjonskriterier. Revisjonskriteriene er de 

krav og forventninger som revisjonens observasjoner 

sammenlignes med. 

Fokusområde 5 omtales bare i oppsummeringsrapporten til 

Helse Nord RHF, med kopi til sykehusforetakene. 

 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 2 – Dokumentoversikt. 

• Intervjuer med:   

Adm. direktør, økonomisjef, fagsjef, personal- og 

organisasjonssjef, leder for innsatsteamet, klinikksjef Nevro-, 

ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, avdelingsleder Nevro-, 

hud- og revmatologisk avdeling, klinikksjef Hjerte- og 

lungeklinikken, avdelingsleder Hjerte og avdelingsleder 

Lunge. I noen av intervjuene i klinikkene deltok også 

økonomirådgiver og/eller kvalitetsrådgiver.   

  



 

6 av 13 

 

 Observasjoner  

4.1 Operasjonalisering og eierskap 

Fokusområdet omhandler hvorvidt omstillingsplanen av 10. mai 

2022 er operasjonalisert, slik at tiltak er angitt med ansvarlig, frist 

og forventet økonomisk effekt, om den er dekkende for å oppnå 

foretakets resultatkrav i 2022, og om planen inkluderer tiltak for å 

redusere innleie av personell fra byrå. Fokusområdet omhandler 

også om de ansvarlige for tiltakene har vært involvert i 

utarbeidelsen og har tatt eierskap til gjennomføringen. 

Foretakets økonomiske situasjon per april 2022:  

• Opprinnelig omstillingsutfordring ved inngangen til 2022 på 

318 mill. kroner1, inkl. foretakets interne overskuddskrav på 

20 mill. kroner. 

• Negativt budsjettavvik per april 2022 på 153,9 mill. kroner. 

• Prognose for 2022 per april på minus 120 mill. kroner i 

budsjettavvik. UNN hadde et resultatkrav på 40 mill. kroner. 

Observasjoner vedrørende omstillingsplanen: 

• Inkluderte tiltak på 172,3 mill. kroner2 (risikovektet) og 

besto av: 

                                                         

1 Brutto omstillingsutfordring før tiltak, jf. styresak 93-2021 

o Revurderte tiltak fra budsjettprosessen for 2022 på 90,7 

mill. kroner 

o Nye tiltak på 81,6 mill. kroner 

• Tiltakene var beskrevet og fordelt per klinikk/senter, med 

utdyping i klinikkenes budsjettnotat/tiltaksplan. 

• Det var ikke oppgitt tidsfrister for gjennomføring av 

tiltakene, men planlagt økonomisk effekt av tiltak var oppgitt 

pr. klinikk/måned, noen allerede fra januar 2022, jf. figur 1. 

 
Figur 1 – Periodiserte forventede økonomiske effekter per april 

2022 (i tusen kroner), jf. styresak 51-2022. 

 

2 UNN har oppgitt 154,6 mill. kroner, som ikke er riktig summering av tallene 
i den aktuelle tabellen 
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• De største økonomiske effektene i planen gjaldt foretakets 

effektområder «overtid» og «inntekt». 

• I de utvalgte klinikkene var de tre tiltakene med størst 

forventet økonomisk effekt: 

o NOR-klinikken: heldøgnsdrift (redusere lønns- 

kostnader), kodeforbedring og omstilling biologiske 

legemidler. 

o HL-klinikken: redusere kostnader til variabel lønn og til 

legelønn i Lungeavdelingen, redusere omfanget av 

spesifiserte behandlinger i Hjerteavdelingen, og 

nedbemanne med én overlegestilling innen kardiologi. 

• Enkelte av tiltakene i omstillingsplanen var av kortsiktig 

karakter, eks. vakante stillinger og utsettelser av innkjøp. 

• HL-klinikken hadde i tillegg et omstillingsbehov på 15 mill. 

kroner ved Medisinsk intensiv hjerteovervåkning, primært 

knyttet til bemanningsutfordringer. Seksjonen var holdt 

utenfor klinikkens budsjett og tiltaksplan for 2022, da den 

inngikk i en annen separat budsjettprosess. Dette forholdet 

og beløpet fremkommer ikke av omstillingsplanen fra mai. 

• Månedlig prognose kapasitetsutnyttelse per klinikk var 

oppgitt i form av plantall for aktivitet, med opplysning om at 

det fortsatt er lagt opp til å ha aktivitet på linje med disse. 

• Månedlig prognose for månedsverksutvikling og innleie fra 

byrå var oppgitt bare for månedene mai, juni og juli, men 

prognoser for resterende måneder ble utarbeidet og 

rapportert i juni 2022. Det var et mål å komme ned på 2019-

nivå. 

Hvordan omstillingsplanen inkluderte tiltak for reduksjon av 

innleie fra byrå: 

• Reduksjon av innleie fra byrå var spesifikt nevnt i 

tiltakslisten for Akuttmedisinsk klinikk og Operasjon- og 

intensivklinikken.  

• Innleiereduksjon var i tillegg et bakenforliggende mål for 

flere av tiltakene knyttet til bemanning.  

• I tillegg til de beløpsfestede tiltakene i omstillingsplanen, har 

UNN innført en sjekkliste for avdelingene om bemanning og 

poliklinikkdrift (Tabell 3 i planen). Her inngår et mål om å 

minimalisere bruk av innleie og overtid, blant annet ved 

spørsmål om sjekkliste for innleie er tatt i bruk. 

Observasjoner om tiltaksansvarliges involvering og eierskap: 

• Lederne vi intervjuet bekreftet at tiltakene fra budsjett-

prosessen for 2022 var utarbeidet med involvering fra de 

berørte lederne.  

• Manglende eierskap på ledernivå to til omstillingsbehovet i 

Medisinsk intensiv hjerteovervåkning.  

• Ulikt eierskap til gjennomføringen blant de ansvarlige i 

utvalgte klinikker/avdelinger, blant annet fordi enkelte av 

disse var nye i lederrollen.  
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4.2 Gjennomføring av tiltak 

Dette fokusområdet omhandler hvordan foretaket holder oversikt 

over om tiltakene er iverksatt i henhold til frist i planen, og om de 

gir forventet økonomisk effekt. 

Observasjoner om tiltaksgjennomføringen: 

• Det forelå ikke oversikt på foretaksnivå som har vist status 

for klinikkenes tiltaksgjennomføring, opp mot plan.  

• Det var ikke beskrevet hvor/hvordan realisert effekt skulle 

leses/beregnes for det enkelte tiltak. 

• Det forelå ikke oversikt, verken på foretaks- eller klinikknivå, 

som har vist omfanget av klinikkenes realiserte økonomiske 

effekter. 

• NOR-klinikken hadde kort beskrevet status for gjennom-

føringen av de fleste tiltakene i sin tiltaksoversikt per 

31.08.2022. Plan om økonomiske effekter ble redusert med 

ca. 8 mill. kroner, sammenlignet med innsendt plan i mai.  

• HL-klinikken hadde ikke en skriftlig oversikt over status i sin 

tiltaksgjennomføring eller oppdatert oversikt over 

økonomiske effekter. De benyttet regnskapstall og annen 

informasjon i Helse Nords ledelsesinformasjonssystem som 

statusinformasjon. 

• Budsjettavviket har utviklet seg negativt gjennom året, men 

med en svak utflating mot slutten av året, jf. figur 2.  

Figur 2 – Forventede økonomiske effekter (i tusen kroner) 

sammenlignet med utvikling budsjettavvik, jf. 

virksomhetsrapporter jan.-nov. 2022.  

Aktiviteter på foretaksnivå: 

• Et poliklinikkprosjekt for å styrke driften ved poliklinikkene, 

bedre utnytte eksisterende kapasitet og øke 

planleggingshorisonten. 

• Et fellestiltak vedrørende tjenesteplaner og vaktlinjer, ledet 

av økonomisjef. Planlegging pågikk, men fremdriftsplan var 

ikke utarbeidet ved tidspunkt for intervju. 

• Ingen av de ovennevnte aktivitetene var oppgitt med 

forventet økonomisk effekt i omstillingsplanen for 2022. 
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4.3 Oppfølging og oppdatering av planen  

Fokusområdet gjelder hvordan gjennomføringen følges opp i 

lederlinjen, samt hvorvidt omstillingsplanen oppdateres ved behov, 

herunder at evt. nye/endrede tiltak operasjonaliseres. 

Observasjoner vedrørende oppfølging av omstillingsplanen: 

• I oversendt omstillingsplan fremgikk det at den klinikkvise 

tiltaksoversikten blir fulgt opp månedlig med hensyn på 

innslagstidspunkt og planlagt økonomisk effekt. I intervjuer 

har imidlertid noen av lederne uttrykt at økonomi- og 

resultatoppfølgingen ikke er relatert direkte til 

tiltaksoversikten, men at denne «ligger som et bakteppe». 

• Det fremgikk også av planen at Tabell 3, Sjekkliste om 

bemanning og poliklinikkdrift, skulle rapporteres månedlig og 

følges opp. I intervjuer kom det frem at klinikksjefene i de 

utvalgte klinikkene ikke var kjent med hvordan de enkelte 

avdelingene hadde svart, og derfor ikke har fulgt dette opp 

konkret. Fra foretaksnivå ble det opplyst at sjekkpunktene 

har vært forstått ulikt, og at den utfylte tabellen derfor ikke 

har reflektert reell status i henhold til intensjonen. Dette var 

en av årsakene til etablering av et innsatsteam i foretaket, 

sammen med en økende erkjennelse av at tiltakene i 

klinikkene hittil ikke hadde gitt tilstrekkelig effekt. 

• Et tverrfaglig innsatsteam ble etablert i september 2022, for 

å understøtte klinikkene i å utføre oppdraget innen de gitte 

rammene, og å bidra til at UNN i løpet av våren 2023 har et 

positivt månedlig driftsresultat. Innsatsteamet har fokusert 

på bemanningsplaner, bruk av trafikklysmodell og 

oppgavedeling i sengeposter. 

Observasjoner vedrørende oppdateringer av omstillingsplanen: 

• I den oversendte planen var det opplyst at ved forsinkelse/ 

ikke oppnådde effekter, skulle det utarbeides nye tiltak. 

• I virksomhetsrapport per august inngikk en samlet oversikt 

over effekter i 2022 på 82 mill. kroner, noe som utgjorde en 

stor reduksjon av forventningen, sammenlignet med de 

opprinnelige 172,3 mill. kronene i planen. 

• De utvalgte klinikkene har ikke utarbeidet nye tiltak for 2022 

etter oversendelse av planen i mai. 

• Noen ga uttrykk for at en regional gjennomgang av hva som 

skal gjøres hvor, og at det fastsettes en funksjonsfordeling 

som fungerer, er viktig for videre omstilling i hele regionen. 

Observasjoner vedrørende kortsiktige tiltak: 

• Styret vedtok den 09.09.2022 (styresak 67-2022) kortsiktige 

tiltak for å begrense underskuddet i de kommende 

månedene. 

• Tiltakene omfattet innstramming av fullmakter for blant 

annet innleie fra byrå, bruk av variabel lønn, ansettelser i 

stabsfunksjoner, innkjøp og reiser.  

• Innstrammingene ble ikke innarbeidet i foretakets 

fullmaktsmatrise, hvor det eksempelvis fremkommer at 

nærmeste leder har fullmakt til å beslutte innleie fra byrå. 
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• For innleie var vedtaksformuleringen:  

Innleie fra byrå stoppes umiddelbart. Unntak er et minimum av 

innleie av kritisk spesialkompetanse for å ivareta forsvarlig 

drift. De aktuelle faggruppene er beskrevet i saksfremlegget. 

Øvrige unntak besluttes av administrerende direktør eller den 

hun bemyndiger, etter vurdering fra klinikksjef. 

• I saksfremlegget fremkom det at unntaksbestemmelsen 

gjelder seks angitte grupper av spesialkompetanse. I 

intervjuer ble det opplyst at disse gruppene utgjør ca. 100 

stillinger hvor foretaket har konstatert at det ikke klarer seg 

uten innleie fra byrå. 

• Tiltakene ble gjort kjent, operasjonalisert og iverksatt i de 

utvalgte klinikkene, og klinikkene har utarbeidet skjemaer til 

bruk i gjennomføringen.  

Observasjoner om innleie fra byrå på klinikk-/avdelingsnivå: 

• De utvalgte klinikkene har opplyst at de tilstreber å unngå 

innleie fra byrå, og beskrev innleiesituasjonen slik i 

intervjuene: 

o NOR-klinikken: Vanligvis ikke innleie fra byrå. 

Nevrokirurgisk seksjon har leid inn seks sykepleiere 

høsten 2022 på grunn av en kritisk driftssituasjon.  

o HL-klinikken: Medisinsk intensiv hjerteovervåkning har 

hatt behov for innleie av spesialsykepleiere fra byrå, også 

utenfor rammeavtalen fordi byrå med rammeavtale ikke 

kunne levere. Ellers har klinikken vanligvis ikke leid inn 

personell fra byrå. 

 

Observasjoner om utviklingen i innleiekostnader fra byrå:  

• Tiltakene knyttet til innleie ga ikke vesentlig reduksjon i 

innleiekostnadene per november 2022, jf. figur 3.  

 
 

Figur 3 – Utvikling innleie fra byrå 2022 (i tusen kroner) 

sammenlignet med budsjett og prognose 2022, innleie 2021 og 

2019, og krav i Oppdragsdokument 2022 fra Helse Nord RHF 

knyttet til innleie 2023, jf. virksomhetsrapporter jan.-nov. 2022. 
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4.4 Rapportering til og oppfølging fra foretakets 

styre 

Fokusområdet omhandler hvorvidt foretaket rapporter pålitelig 

informasjon til eget styre om status for omstillingen, jf. 

vedtakspunkt 1 b) i foretaksprotokoll av 06.04.2022, og om styret 

følger opp og vedtar korrigerende tiltak ved behov.  

De månedlige kvalitets- og virksomhetsrapportene for perioden 

mai-november 2022, har inkludert: 

• Ingen informasjon om status for tiltaksgjennomføringen eller 

realiserte økonomiske effekter av denne. 

• Kapasitetsutnyttelse målt i antall episoder mot plantall på 

foretaksnivå og per hovedfagområde, samt i DRG-poeng mot 

budsjett på foretaks- og klinikknivå.  

• Forbrukstall per klinikk for brutto månedsverk og endring 

sammenlignet med 2019, men ikke målt mot rapportert 

plan/prognose.  

• Innleiekostnader per klinikk, sammenlignet med 2019, men 

ikke målt mot rapportert plan/prognose.  

• Rapporterte innleiekostnader har også inkludert innleie av 

leger via lønnssystemet, og samsvarte dermed ikke med 

regnskapsposten Innleid arbeidskraft. 

• Regnskapstall for overtid, reise/kurs, innleie fra byrå per 

måned, samt antall månedsverk for administrativt personell, 

fra og med rapporten for september. Det fremkom av 

kommentarer at de kortsiktige tiltakene har hatt liten effekt.  

• Samlet prognose for budsjettavvik for 2022. UNN justerte sin 

prognose tre måneder på rad (juni-august), men uten 

begrunnelse for justeringene. 

• Adm. direktør har hatt en presentasjon for styret ved 

fremleggelse av kvalitets- og virksomhetsrapportene, som 

supplement til saksfremlegg med rapport. Mottatt 

presentasjon fra styremøtet 24.10.22 inneholdt ikke 

informasjon om status for tiltaksgjennomføringen eller 

realiserte økonomiske effekter av denne.  

Observasjoner om styrets oppfølging: 

• Styret har ved behandlingen av virksomhetsrapportene i 

2022 stort sett tatt disse til orientering. 

• I intervju ble det påpekt at det oppleves at styret er aktivt og 

har hatt gode diskusjoner om rapportene. 

Observasjoner knyttet til budsjett 2023: 

• I styresak 101-2022 har styret vedtatt et budsjett for 2023 

med tilhørende plantall.  

o Det er forutsatt at økonomisk resultat i 2022 løses i 2023. 

o Samlet omstillingsutfordring for 2023 er oppgitt til 412 

mill. kroner, hvorav 38 mill. kroner var angitt som ny 

omstillingsutfordring.  

o Det var ikke fremlagt en konkret tiltaksplan, men 

informert om tiltaksområder.  
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 Konklusjon, vurderinger og anbefalinger 

5.1 Konklusjon 

Universitetssykehuset Nord-Norge har bare delvis gjennomført 

den planlagte omstillingen i 2022, herunder reduksjon i innleie, 

og tiltakene har i liten grad gitt den forventede økonomiske 

effekten i 2022. Det er derfor nødvendig å sørge for at foretakets 

omstilling i 2023 er basert på en realistisk plan, og at 

gjennomføringsevnen styrkes.   

5.2 Vurderinger 

I dette kapitlet omtales internrevisjonens vurderinger, 

oppsummert i form av de viktigste svakheter og 

bevaringspunkter ved omstillingsarbeidet i foretaket. 

5.2.1 Svakheter 

Omstillingsplanen var ikke dekkende for behovet 

Den oversendte omstillingsplanen var ikke dekkende for å 

oppnå foretakets resultatkrav for 2022, noe som var uttrykt ved 

en budsjettprognose på minus 120 mill. kroner. Planen har ikke 

blitt oppdatert med nye tiltak for å dekke manglende omstilling. 

Det er også en svakhet at omstillingsplanen inneholdt tiltak av 

kortsiktig karakter, og at eventuelle negative effekter av tiltak 

ikke nødvendigvis var hensyntatt i beregningen. 

 

Mangelfull tiltaksgjennomføring 

Forventede effekter i 2022 ble betydelig redusert allerede i 

august, og utgjorde da bare 52 % av effektene i den innsendte 

planen. Når tiltak er operasjonalisert og risikovurdert, bør 

sannsynligheten for at tiltak gjennomføres og gir risikovektet 

effekt, være høy.   

Manglende oversikt over status og oppnådde effekter i 

tiltaksgjennomføringen 

UNNs manglende oversikt over tiltaksgjennomføringen er en 

vesentlig svakhet. NOR-klinikken hadde en tiltaksoversikt som 

til dels inkluderte korte statusbeskrivelser. På foretaksnivå 

fantes verken oversikter over status for fremdrift i 

tiltaksgjennomføringen eller over realiserte økonomiske 

effekter. Utarbeidelse av slike oversikter forutsetter ytterligere 

operasjonalisering av tiltaksplanen, ved at det fastsettes 

tidsfrister for gjennomføring av de enkelte tiltakene og defineres 

hvor/hvordan realisert effekt skal leses/beregnes for hvert av 

disse. Uten egnede oversikter mangler grunnlaget for en pålitelig 

rapportering om, og en hensiktsmessig oppfølging av, 

gjennomføringen. 

Manglende systematikk i lederlinjens oppfølging 

Fremdrift i tiltaksgjennomføringen bør følges systematisk opp i 

lederlinjen, basert på oversikter over status i fremdriften og 

realiserte økonomiske effekter. UNN har ikke hatt en 

systematisk oppfølging på foretaksnivå, og har heller ikke lagt til 
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rette for slik oppfølging i klinikkene. Mangelfull oppfølging kan 

føre til at det tar uforholdsmessig lang tid før det avdekkes at det 

er behov for lederstøtte, for å styrke gjennomføringen og/eller å 

oppdatere tiltaksplanen.  

Omfattende unntak fra krav om innleiestopp 

UNN har identifisert ca. 100 stillinger hvor foretaket er avhengig 

av innleie fra byrå, og som ble unntatt fra den vedtatte 

innstrammingen av fullmakter. Omstillingsplanen inkluderte i 

liten grad konkrete tiltak for å redusere dette innleiebehovet.  

5.2.2 Bevaringspunkter 

Lederstøtte til klinikkene  

Foretakets innsatsteam ble etablert for å støtte klinikkene i å 

utføre sitt oppdrag innen de gitte rammene. Tiltaket fremstår 

hensiktsmessig, men av kortvarig karakter. Behovet for leder-

støtte og «kontroll» i klinikkene er imidlertid varig. Slike 

funksjoner bør utøves fra foretakets andrelinjetjenester, baseres 

på felles retningslinjer, og innrettes slik at det bidrar til å 

redusere uønsket variasjon og uønsket autonomi.  

5.3 Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Universitetssykehuset Nord-Norge å: 

 

 

1. Gjennomgå foretakets plan for omstilling for 2023 og sørge 

for at: 

a. tiltakene er tilstrekkelig operasjonalisert 

b. tiltakenes økonomiske effekt er realistisk beregnet og 

risikovektet 

c. fremdriftsplanen for tiltakene er realistisk 

d. tiltakene er av varig karakter 

e. tiltakene dekker omstillingsbehovet 

2. Vedta en oppdatert plan for 2023 som dekker omstillings-

behovet. 

3. Sørge for at tiltaksansvarlige har nødvendig prosess- og 

lederstøtte i tiltaksgjennomføringen.  

4. Holde oversikt over status for gjennomføringen av det 

enkelte tiltak, opp mot frist i planen. 

5. Holde oversikt over realiserte økonomiske effekter, basert 

på en angitt beskrivelse av hvor/hvordan det enkelte tiltak 

skal måles. 

6. Følge opp månedlig i lederlinjen at tiltaksarbeidet er i 

samsvar med fremdriftsplan og gir forventet økonomisk 

effekt, herunder innarbeide nye tiltak ved behov. 

7. Rapportere månedlig i virksomhetsrapporter status i 

tiltaksgjennomføringen i form av fremdrift og realiserte 

økonomiske effekter. 

8. Fatte vedtak i styret om korrigerende tiltak, dersom plan for 

omstilling ikke gir forventet økonomisk effekt.  

 



 

Vedlegg 1 - Revisjonskriterier 

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

vurderinger:  

1. Operasjonalisering og eierskap 

0) Omstillingsplan av 10.05.22 er dekkende for å oppnå foretakets resultatkrav i 

2022. 

a) Omstillingsplanen er operasjonalisert slik at tiltak, ansvarlig, frist for 

iverksettelse og forventet økonomisk effekt er klart definert. 

b) Omstillingsplanen inkluderer tiltak for å redusere innleie av personell fra byrå, jf. 

krav i Oppdragsdokument 2022. 

c) De ansvarlige for tiltakene har vært involvert i utarbeidelsen og har tatt eierskap 

til gjennomføringen. 

2. Gjennomføring av tiltak 

a) Foretaket har oversikt over om tiltakene er iverksatt i henhold til frist i planen. 

b) Gjennomførte tiltak gir forventet økonomisk effekt. 

3. Oppfølging og oppdatering av planen 

a) Gjennomføringen av omstillingsplanen følges opp i lederlinjen. 

b) Omstillingsplanen oppdateres løpende for å håndtere nye utfordringer knyttet til 

økonomisk bærekraft. Nye/endrede tiltak operasjonaliseres tilsvarende som 

opprinnelige tiltak. 

4. Rapportering til og oppfølging fra foretakets styre 

a) Foretaket rapporter pålitelig informasjon til eget styre om status for 

tiltaksgjennomføringen, samt om realiserte og planlagte økonomiske effekter. 

b) Styret i foretaket følger opp status for tiltaksgjennomføringen, at dette gir 

forventet økonomisk effekt, og vedtar korrigerende tiltak ved behov. 

5. Rapportering til og oppfølging fra Helse Nord RHF 

a) Helse Nord RHF mottar pålitelig informasjon om status for foretakets omstilling. 

b) Helse Nord RHF har en hensiktsmessig oppfølging av at omstillingen gir forventet 

økonomisk effekt. 

c) Helse Nord RHF rapporterer pålitelig informasjon til eget styre om status for 

sykehusforetakenes omstilling. 

 



 

 

 

Vedlegg 2 - Dokumentoversikt 

 

Følgende dokumenter er gjennomgått i forbindelse med revisjonen: 

Foretaksmøter mellom Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

(innkalling og protokoll) 

• Foretaksmøte 6. april 2022, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

• Foretaksmøte 10. juni 2022, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

• Foretaksmøte 15. august 2022, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Korrespondanse mellom Helse Nord RHF og foretaket 

• Rapportering april UNN (svar på bestilling fra foretaksmøtet), datert 10. mai 2022 

• Brev fra Helse Nord RHF til sykehusforetakene om kvalitetssikring av innsendte 

omstillingsplaner, datert 04.07.2022 

Styresaker (saksfremlegg, vedlegg og protokoll) 

• Styresak 36/2022, Handlingsplan økonomi og budsjett 2022 

• Styresak 47/2022, Kvalitets- og virksomhetsrapport april 2022 

• Styresak 51/2022, Orienteringssaker til styremøte 23.05.2022, Orientering om UNNs 

oppfølging av bestilling i foretaksmøtet 6. april 2022 

• Styresak 67/2022, Oppfølging av styrevedtak i Helse Nord RHFs styremøte 

24.08.2022 vedrørende utsettelse av investeringer, samt økonomisk resultat pr juli 

med plan for nødvendig, økonomisk omstillingsarbeid 

• Styresak 99/2022, Justering av UNN styrets vedtak 9. september 2022 om 

strakstiltak økonomi 

• Styresak 56/2022, Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2022, møtedato 21.06.2022 

• Styresak 71/2022, Kvalitets- og virksomhetsrapport for juni, juli og august 2022, 

møtedato 29.09.2022 

• Styresak 80/2022, Kvalitets- og virksomhetsrapport for september 2022, samt adm. 

direktørs presentasjon i møtet 

• Styresak 91/2022, Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2022 

• Styresak 100/2022, Kvalitets- og virksomhetsrapport november 2022  

• Styresak 101/2022, Budsjett 2023 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

  



 

 

 

Foretaksinterne dokumenter 

• RL10046, Retningslinjer for bemanningsplanlegging ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF, godkjent 22.02.2022 

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

gyldig fra 04.04.2019 

• Fremdriftsplan 2022 (Exceloversikt over foretakets tiltak), mottatt 01.12.2022 

• Rapportering om status oppfølgingsarbeid pr. oktober 2022 (gjelder «Tabell 3» om 

bemanning og poliklinikkdrift), mottatt 01.12.2022 

• Presentasjon fra Virksomhetsplankonferanse 17.11.2022, En klinikksjefs strategi/ 

erfaringer for å få til nødvendige endringer omstillingsprosesser, Bjørn-Yngvar 

Nordvåg, NOR-klinikken 

• Styringsdokument Forbedringsprogrammet for poliklinikker i UNN, versjon 0,1 

(intranett 16.11.2022) 

• Mandat innsatsteam – utføre oppdraget innen rammene våre, godkjent 28.09.2022 

• Dokumenter til bruk i innsatsteamets arbeid, mottatt 21.11.2022: 

o Mal til bruk ved datainnsamling i møte nr. 1 på sengeposter 

o Mal for presentasjon av resultater fra kartlegging i sengepostene 

Klinikkinterne dokumenter: 

• Budsjettnotat 2022, Hjerte- og lungeklinikken 

• Tabeller budsjettnotat 2022, revidert 31.08.2022, NOR-klinikken 

Helse Nord RHFs oppfølgingsmøter med foretaket (innkalling, presentasjoner og 

protokoll) 

• Oppfølgingsmøte 18. mai 2022, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

• Oppfølgingsmøte 31. august 2022, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

• Oppfølgingsmøte 28. oktober 2022, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

• Oppfølgingsmøte 1. desember 2022, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 

 

 


