
     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009 200900005-30 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 46-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning 2008 
4. Revisors årsregnskapskommentarer 
5. Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. mai 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009 200900005-30 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401  
 

 

STYRESAK 46-2009/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009 200900005-30 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Lars Vorland, tlf. 75 51 29 10 
 

 

STYRESAK 46-2009/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 
 

 

STYRESAK 46-2009/3  FELLESKONTROLLERTE VIRKSOMHETER –  
 STYRETS BERETNING 2008 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
I styresak 113-2008 Orienteringssaker gjorde styret følgende vedtak: 
  
I styresak 113-2008/3 Styring av datterselskaper poengterte styret betydningen av regelmessig 
informasjon til styret i Helse Nord RHF for bedre involvering i strategiske spørsmål. Det er ønskelig 
at styrets beretning m. m. fra datterselskaper legges frem som referatsak. 
  
Vedlagt følger styrets beretning for 2008 for de tre felleskontrollerte virksomhetene som Helse Nord 
RHF eier sammen med de andre regionale helseforetakene. 
  
 
Vedlegg:  Styrets beretning for Luftambulansetjenesten ANS 
 Styrets beretning for Norsk Helsenett AS 
 Styrets beretning for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 
 

 

STYRESAK 46-2009/4  REVISORS ÅRSREGNSKAPSKOMMENTARER 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Styret i Helse Nord RHF behandlet i styremøte, den 22. april 2009 styresak 28-2009 
Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2008 – herunder disponering av resultat.  
 
Ekstern revisor var ikke tilstede på dette styremøtet, og vedlagt følger tilbakemelding fra 
revisjonsselskap Ernst & Young, som vi mottok 22. april 2009 – til styrets orientering. 
 
  
Vedlegg: Presentasjon fra Ernst & Young 
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Oppsummering av revisjon 2008

Helse Nord RHF og konsern

08.05.2009Side 2

► Bakgrunn for rapporten

► Generelt inntrykk

► Vesentligste regnskapsposter som er gjenstand for skjønn 
fra foretakets side

Innhold

side 67



2

08.05.2009Side 3

Bakgrunn for rapporten

► Rapporten bygger på det arbeidet vi har gjort ifm revisjon 
av årsregnskap pr 31.12.2008

► Vi avgir revisjonsberetning når vi har mottatt de siste 
bekreftelser fra selskapet, signert versjon av styrets 
årsberetning og regnskap for 2008

► Vi understreker at vårt arbeid ikke medfører en full 
gjennomgang av foretakenes interne kontroll rutiner

08.05.2009Side 4

► Regnskapsavslutningsprosessen
▬ Vi har fått tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige 

resultat- og balanseposter

▬ Balanseavstemmingene er signert av den som utfører 
avstemmingen. Det er ikke etablert rutine for at overordnet 
gjennomgår og godkjenner avstemmingene

► Kapasitet i økonomiavdelingen
▬ Foretaket var ikke i mål med avstemmingsarbeidet i tråd med vår 

opprinnelig avtale for revisjon. Dette også dels pga forsinkelser i 
helseforetakene

Generelt inntrykk 
Helse Nord RHF (inkl. IKT)
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08.05.2009Side 5

Skjønnsmessige avsetninger
Helse Nord RHF (inkl. IKT):

► Ved regnskapsårets slutt foretas det en nøyaktig opptelling av antall 
feriedager som ansatte har til gode

-2,2-2,0Ikke uttatt 
ferie/avspasering

-0,9

0,1

-20,1

31.12. 
2007

-1,1

0,1

-22,8

31.12. 
2008

► Foretaket har to personer som har permisjon med lønn i sine 
arbeidsavtaler. Det avsettes 1,5 månedslønn pr år pr person. Det er 
foretatt ny beregning pr 31.12.

Permisjon med lønn 

► Aktuarberegning danner grunnlag for pensjonskostnad og 
pensjonsforliktelse pr. 31.12.

Netto pensjonsmidler/

-forpliktelse

Kommentar ifr revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)

08.05.2009Side 6

Skjønnsmessige avsetninger 
Helse Nord RHF (inkl. IKT):

-16,7

31.12. 
2007

-46,5

31.12. 
2008

► Dette er en samlekonto for alle påløpte kostnader

► Vi anser dette som en skjønnsmessig post da det er enkelte poster 
som er underbygget med skjønn

► Vi har foretatt stikkprøver av underlagsdokumentasjon for noen av 
postene

► Ut fra våre kontroller av store enkeltposter, mener vi at disse er 
riktig behandlet

► Den store økningen skyldes hovedsklig en avsetning på 15,5 mill 
vedr NPE. Grunnlag mottatt fra NPE med beregning i etterslep av 
innbetalinger. Likt for alle helseregioner 

► Enkelte eldre poster som foretaket jobber med

Påløpte kostnader                
(kto 2960)

Kommentar for tertialrevisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)

side 69



4

08.05.2009Side 7

► Regnskapsavslutningsprosessen
▬ Vi har nå fått tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige 

resultat- og balanseposter
► Lønnsrelaterte avsetninger er preget av skjønn, men ventes bedret i 

tråd med full innfasing av bedre styringsverktøy (GAT)

▬ Balanseavstemmingene er signert av den som utfører 
avstemmingen. Det er ikke etablert rutine for at overordnet 
gjennomgår og godkjenner avstemmingen

► Kapasitet i økonomiavdelingen
▬ Foretaket hadde i hovedsak på plass avstemmingene i tråd med 

vår avtale for revisjon, og vi har nå fått tilfredsstillende 
dokumentasjon av alle vesentlige poster

Generelt inntrykk

08.05.2009Side 8

Skjønnsmessige avsetninger

252,7

-225,0

-11,2

0

31.12. 
2007

221,6

-266,7

-11,0

0

31.12. 
2008

►Aktuarberegning danner grunnlag for pensjonskostnad og 
pensjonsforpliktelse pr. 31.12.08

►Avsetning på mnok 11 er en avsetning som er ment å dekke opp 
personer som ikke er innmeldt i KLP (gjelder fra før 1990). Er 
redusert med mnok 0,2 for personer som er blitt innmeldt i løpet av 
2008

Netto pensjonsmidler/

(-forpliktelse) 

►Ikke vesentlig avsetning pr. 31.12. da alle pasienter er kodet ferdig 
før avslutning av regnskapet 

Pasienter under 
behandling 

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)
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08.05.2009Side 9

Skjønnsmessige avsetninger

►Avsatt overtid/var lønn på mnok 79 gjelder desember lønn som 
utbetales i februar etter samme prinsipp som tidligere år. Vi har ikke 
mottatt oversikt på at avsetningen går i null når lønna er utbetalt 

►Overført ferie på mnok 72,7. Bruker samme prinsipp som i fjor. 
Bygger på liste ned på personnivå (GAT) samt en avsetning for de 
som ikke er med i GAT basert på estimat for de som er registrert i 
GAT. Stort innslag av skjønn

►Flexitid er basert på innhentede svar fra en del ansatte. Benytter 
disse som estimat for avsetning for øvrige. Stort innslag av skjønn

►Overtid er basert på GAT for om lag 3400 ansatte. Benyttet som 
estimat for de øvrige. Stort innslag av skjønn 

►Avsetning svensk arbeidsgiveravgift på mnok 23,5. Er redusert med 
mnok 5 i forhold til IB. Fortsatt svak dokumentasjon som viser at tallet 
er reelt, og at det er i samsvar med hva Sverige vil kreve innbetalt. 

►Lønnstvist på mnok 6. Bakgrunn for avsetning er mail fra lønnsavd. 
Ikke mottatt mer dokumentasjon på denne

-181,3-177,9Andre lønnsavsetninger 
(overtid, flexitid, ikke 
uttatt ferie, svensk 
arbeidsgiveravgift mv)

31.12. 
2007

31.12. 
2008

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)

08.05.2009Side 10

Skjønnsmessige avsetninger

►Totalt 282 overleger har svart, gj.snittlig opptjeningstid på 3,3 år. Har satt 
opp beregning etter 350 årsverk og gjennomsnittlig årslønn

►Basert på svarene så har 25 stk tatt ut permisjon i 08

►Uttak trekkes fra og pensjon/aga legges til i beregningen

►Beregning og dokumentasjon stort innslag av skjønn

-92,0-83,0Overlegepermisjon

►Avsetningen er basert på gjennomsnittskostnad for de siste tre årene 
multiplisert med antall utestående saker

►Benyttet grunnlag fra NPE vedr utestående saker for å avsette kostnaden

-6,0-4,7Norsk 
pasientskadeerstatn. 

-32,1

-18,4

31.12. 
2007

-64,3

31.12. 
2008

►Dette er en samlekonto for alle påløpte kostnader. Rutinen er at det tas ut 
rapporter fra Basware og alle større faktura gjennomgås og avsetning 
fordeles pr avdeling. Herunder ligger også avsetning for mer spesielle 
poster som (pasienttransport, TNF-hemmere, Psykiatri, RUS, mv)

►Fjorårets avsetning på mnok 18,4 som vedrørte forpliktelser fra tidligere 
HHF  er nå reversert i sin helhet, siden man har fått med alle kostnader

►Posten anses fortsatt som en skjønnsmessig post, selv om avstemming er 
gjennomgått og funnet tilfredsstilende

Påløpte kostnader 

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)
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08.05.2009Side 11

► Regnskapsavslutningsprosessen
▬ Vi har nå fått tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige 

resultat- og balanseposter

▬ Balanseavstemmingene er signert av den som utfører 
avstemmingen. Det er også etablert rutine for at overordnet 
gjennomgår og godkjenner avstemmingen. Kun unntaksvis at dette 
ikke er gjort

► Kapasitet i økonomiavdelingen
▬ Foretaket var ikke helt i mål med avstemming av balansen i tråd 

med vår opprinnelig avtale for revisjon, men vi har fått ettersendt 
dokumentasjon

Generelt inntrykk

08.05.2009Side 12

Skjønnsmessige avsetninger

-18,4

102,0

-133,4

-7,2

1,7

31.12. 
2007

-16,6

92,2

-152,4

-7,2

1,8

31.12. 
2008

► Overført ferie bygger på liste ned på personnivå (svar fra ansatte) 
samt en avsetning for de som ikke har svart

► Avspasering er delvis dokumentert ned på personnivå samt estimat 
for de som ikke har svart 

Ikke uttatt 
ferie/avspasering

► Aktuarberegning danner grunnlag for pensjonskostnad og 
pensjonsforliktelse pr. 31.12.08

► Avsetning på 7,2 mnok er en avsetning som er ment å dekke opp for 
feil i beregnet avsetning for ansatte fra før 1990. Ingen avdekkede feil 
vedr tidligere ansatte i 2008

Netto pensjonsmidler/

(-forpliktelse) 

► Avsetning pr. 31.12.08 da alle pasienter ikke er kodet ferdig før 
avslutning av regnskapet for 2008

► Forutsetningen som er lagt til grunn pr. 31.12. er snittvekten pr. avd. 
og 50 % fordeling pr år

Pasienter under 
behandling 

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)
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08.05.2009Side 13

Skjønnsmessige avsetninger

► Har pr. 31.12.08 fått tilbakemelding mht uttak fra alle avdelinger. Har 
lagt til grunn at de som ikke har svart, ikke har hatt uttak 

► Uttakstilbøyeligheten er på 100 %. Fortsatt 4 måneders opptjening 
på 5 år. Uttakstilbøyelighet er iht vedtak fattet av Helse Nord

-56,7-47,9Overlegepermisjon         
(kto 2182)

► Avsetningen er basert på kostnad for de tre forutgående år

► Fått kopi av grunnlag fra NPE vedr. antall innkomne saker siste tre år 
og antall saker med vedtak 

-3,7-2,9Norsk 
pasientskadeerstatn. (kto 
2181)

-55,2

31.12. 
2007

-72,9

31.12. 
2008

► Dette er en samlekonto for alle påløpte kostnader og vi anser dette 
for å være en skjønnsmessig post. Rutinen er at det tas ut rapporter 
fra Basware og alle større faktura gjennomgås og avsetning fordeles 
pr avdeling. I tillegg gjøres det andre avsetninger

► Avstemming gjennomgått og funnet tilfredsstillende

Påløpte kostnader                
(kto 2960)

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)

08.05.2009Side 14

► Regnskapsavslutningsprosessen
▬ Det ble foretatt flere justeringer av resultat og balanse ifm revisjon 2008

▬ Vi har nå fått tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige resultat- og 
balanseposter

▬ Balanseavstemmingene er signert av den som utfører avstemmingen. Det 
er imidlertid ikke etablert rutine for at overordnet gjennomgår og 
godkjenner avstemmingene

► Kapasitet i økonomiavdelingen
▬ Avdelingen har fått tilført kapasitet i økonomiavdelingen i år

▬ Foretaket var ikke helt i mål med alle avstemming av balansen mv i tråd 
med vår opprinnelig avtale for revisjon. Har medført en del ekstra 
etterarbeid 

Generelt inntrykk
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08.05.2009Side 15

Skjønnsmessige avsetninger

-8,6

33,8

-48,6

-3,0

0,0

31.12. 
2007

-12,1

30,3

-56,5

-3,0

0,0

31.12. 
2008

► Overført ferie på bygger på liste ned på personnivå pluss 15 % tillegg 
for pensjonskostnader, utgjør 8 mnok

► Avspasering bygger på liste ned på personnivå for 49,7 % av 
forbrukte årsverk.  Denne er brukt som representativt utvalg, så er  
12 % feriepenger og 18 % pensjonskostnad lagt til, utgjør 4 mnok

Ikke uttatt 
ferie/avspasering

► Aktuarberegning danner grunnlag for pensjonskostnad og 
pensjonsforpliktelse pr. 31.12.08

► Avsetning på 3 mnok er en avsetning som er ment å dekke opp for 
feil i beregnet avsetning for ansatte fra før 1990. Ingen avdekkede 
feil i 2008

Netto pensjonsmidler/

(-forpliktelse) 

► Ikke avsetning pr. 31.12.08 da alle pasienter er kodet ferdig før 
avslutning av regnskapet for 2008

Pasienter under 
behandling

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)

08.05.2009Side 16

Skjønnsmessige avsetninger

► Usikkerhet ift hvem som omfattes av ekstra opptjening (Finnmark). 
Om lag alle overleger er lagt inn med Finnmarkspermisjon. 
Usikkerhet ifm leger m spesialisering; benytter 865 dager som i 
2005. Har justert med endring i lønn

► Uttakstilbøyeligheten er på 100 %. Fortsatt 4 måneders opptjening 
på 3 år (Finnmark). Uttakstilbøyelighet er iht vedtak fattet av Helse 
Nord

-26,2-18,0Overlegepermisjon        

(kto 2182)

► Avsetningen er basert på kostnad for de tre siste årene

► Fått tall fra NPE vedr. antall innkomne saker siste tre år og antall 
saker med vedtak 

-2,6-2,4Norsk 
pasientskadeerstatn. (kto 
2181)

31.12. 
2007

31.12. 
2008

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)

side 74



9

08.05.2009Side 17

Skjønnsmessige avsetninger

► Dette er en samlekonto for alle påløpte kostnader og vi anser dette 
for å være en skjønnsmessig post. Rutinen er at det tas ut rapporter 
fra Basware og alle faktura over 100’ gjennomgås og avsetning 
fordeles pr avdeling

► Noen gamle poster, ulik grad av dokumentasjon

-22,0-19,0Påløpte kostnader                
(kto 2995)

► Mottatt likviditet  som er periodisert ut fra aktivitet. Avstemming 
gjennomgått med kontroller

► Det har pågått diskusjoner med Helse Nord mht endelig 
resultatføring gjennom 2008. 

► Helse Nords brev av 18.12.08 angir at de vil komme med utfyllende 
retningslinjer for bruk av resterende midler

-24,1-29,5Ubenyttede 
prosjektmidler -
opptrappingsplan

31.12. 
2007

31.12. 
2008

Kommentar for tertialrevisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)

08.05.2009Side 18

► Regnskapsavslutningsprosessen
▬ Vi har nå fått tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige resultat- og 

balanseposter

▬ Balanseavstemmingene er signert av den som utfører avstemmingen. Det 
er imidlertid ikke etablert rutine for at overordnet gjennomgår og 
godkjenner avstemmingene 

► Kapasitet i økonomiavdelingen
▬ Avdelingen var sårbar ift tilstrekkelig kapasitet ifm årsoppgjøret. Foretaket 

hadde ikke all dokumentasjon av balansen klar i tråd med vår opprinnelige 
avtale for revisjon. Vi har fått ettersendt denne dokumentasjonen

Generelt inntrykk
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08.05.2009Side 19

Skjønnsmessige avsetninger

-2,3

-12,2

-7,2

39,1

-52,1

-2,8

0,8

31.12. 
2007

-3,2

-14,9

-7,2

35,6

-55,6

-2,8

0,2

31.12. 
2008

►Aktuarberegning danner grunnlag for pensjonskostnad og 
pensjonsforliktelse pr. 31.12.08

►Avsetning på 2,8 mnok er en avsetning som er ment å dekke opp for 
feil i beregnet avsetning for ansatte fra før 1990. Ingen avdekkede feil 
i 2007 ifm tidsligere ansatte

Netto pensjonsmidler/      

(-forpliktelse)

►Ikke avviklet ferie og avspasering er spesifisert pr sykehus  

►Hadde ikke overført ferie i 2006 da de hadde hatt fokus på å få alle til 
å ta ut ferie

Ikke uttatt avspasering / 

overført ferie 

►Foretaket har benyttet 100 % uttakstilbøyeligheten i samsvar med 
Helse Nord sine prinsipper

Overlegepermisjon

►Avsetning tar høyde for uavsluttede saker 31.12.08

►Avsetningen er basert på kostnad for de tre forutgående år

►Fått kopi av grunnlag fra NPE vedr. antall innkomne saker siste tre år 
og antall saker med vedtak 

Norsk 
pasientskadeerstatn.

►Normalt ikke avsetning pr. 31.12.08 da alle pasienter skal være kodet 
ferdig før avslutning av regnskapet for 2008

Pasienter under 
behandling

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)

08.05.2009Side 20

Skjønnsmessige avsetninger

►Vi har på stikkprøvebasis etterprøvd øvrige avsetninger på denne 
konto

►Avsetningene synes rimelige og vi finner dokumentasjonen 
tilfredsstillende

-8,2-12,0Påløpte kostnader

(kto 2990 mfl.)

31.12. 
2007

31.12. 
2008

Kommentar ifm revisjon 31.12.08Regnskapspost 

(tall i MNOK)
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08.05.2009Side 21

► Regnskapsavslutningsprosessen
▬ Vi har fått tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige 

resultat- og balanseposter

▬ Balanseavstemmingene er signert av den som utfører 
avstemmingen. Det er etablert rutine for at overordnet gjennomgår 
og godkjenner avstemmingen (unntaksvis at rutine ikke er fulgt)

► Kapasitet i økonomiavdelingen
▬ Foretaket var i mål med avstemmingsarbeidet i tråd med vår 

opprinnelig avtale for revisjon

▬ Vi fikk tilfredsstillende dokumentasjon av alle vesentlige poster da 
vi besøkte HF’et

Generelt inntrykk: 

side 77



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.5.2009 200900126 038 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand/ Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 46-2009/5  MULIGHETSSTUDIE FOR ALTERNATIV  
 ORGANISERING AV FORVALTNINGSTJENESTER  
 I HELSE NORD 
 

Møtedato: 20. mai 2009 

 
Bakgrunn 
Helse Nord kjøper inn varer og tjenester til drift av bygninger, tekstiler, mat, telefoni, 
transportmidler og annen driftsmessig rekvisita for i størrelsesorden 650 mill kroner årlig. I 
tillegg kommer lønnskostnader innenfor disse områdene for om lag 375 årsverk.  
 
Områdene kalles for forvaltning, drift og vedlikehold, forkortet til FDV. I 2004 ble det 
gjennomført en gjennomgang av stab- og støttefunksjonene i Helse Nord, men der FDV-
områdene ikke ble inkludert. Tiden er nå moden for å se nærmere på om disse tjenestene er 
organisert og driftes slik at de støtter opp om helsetjenesten på best mulig måte. Samtidig er 
det kjent at foretaksgruppen har betydelige utfordringer forbundet med å etablere en 
bærekraftig driftsøkonomi for nødvendige større investeringer i nybygg.  
 
Med denne bakgrunnen fattet styret i Helse Nord RHF følgende vedtak i styresak 17-2009 
Økonomirapport nr 1-2009 og 2-2009: 
 
4. Styret ber helseforetakene vurdere effektivisering av driftsfunksjoner som renhold, 

kjøkken/kantine, bilhold, brøyting o. a. ved helseforetakene og ber om tilbakemelding av 
hvilke tiltak som vurderes gjennomført senest innen 30. juni 2009.  

 
Adm. direktør har under konkurranseutsetting et oppdrag om ’leveranse av mulighetsstudie 
for kjøp av eksterne FDV-tjenester til foretaksgruppen’. Dette gjelder renhold, matforsyning, 
sentralbordtjeneste, resepsjonstjeneste, eiendomsdrift og tekniske forvaltnings- og 
driftstjenester, unntatt skrivetjenester til helseforetakene i Helse Nord. 
 
Det vil bli inngått avtale med leverandør for levering av konsulenttjenester til gjennomføring 
av slik mulighetsanalyse for ikke-medisinsk drift og service for alle FDV-områder. I denne 
mulighetsanalysen vil alternativer til dagens, i all hovedsak, egenregi innen området bli 
belyst. Dette vil være løsninger hvor virksomhetsområder blir skilt ut og overdratt til eksterne, 
profesjonelle aktører som har FDV-tjenester som sin kjernevirksomhet. Mulighetsstudien skal 
avdekke om det slik er mulig å gjøre endringer i omfang og organisering av disse ikke-
medisinske støttetjenestene slik at det gir kostnadsbesparelser og bedret støtte til 
kjernevirksomheten som er behandling av pasienter.  
 
Det er en forutsetning at tilbyderne, enten det vil være konsulentselskaper, eller profesjonelle 
driftsselskaper for drift av aktuelle støttetjenester som gir tilbud i denne innledende fasen, har 
erfaring fra både intern og ekstern drift av de støttetjenester som omfattes av denne 
mulighetsanalysen, dvs. eiendomsdrift (drift og vedlikehold), renhold, 
matforsyning/forpleining, sentralbordtjeneste, resepsjonstjeneste, vakttjeneste osv.  
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Mulighetsstudien er første trinn i arbeidet med å kartlegge støtteområdene og finne frem til et 
mulig potensial for å drive støttetjenestene på bedre måte. Hele prosessen med å endre driften 
av disse tjenestene er tenkt gjennomført i tre faser, der Analyse og rådgivning gjennomføres 
nå. Den første fasen vil inneholde: 
a. Behovsavdekking (hvilke støttetjenester har vi og hvilke trenger vi) – er omfattet av denne 

utlysningen 
b. Mulighetsstudier 

i. Eksternt outsourcet drift – er omfattet av denne utlysningen 
ii. Intern drift – er ikke omfattet av denne utlysningen (gjøres i egenregi) 

c. Anbefalinger 
i. Anbefalt forslag til ekstern drift – er omfattet av denne utlysningen 
ii. Konkurransegrunnlag for eksternt driftede tjenester – er omfattet av denne utlysningen 
 

Senere faser vil være Omstilling og ny driftsorganisasjon og til slutt Drift og tjenesteyting. 
 
Helse Nord skal ha all eiendomsrett til mulighetsstudien, alt datagrunnlag og alle skjemaer, 
metodikk og annet materiell som valgt leverandør bruker i denne leveransen. 
 
Adm. direktør ønsker at det framtidige beslutningsgrunnlaget for utvikling av FDV-tjenestene 
i foretaksgruppen også skal omfatte en vurdering av potensialet for kostnadseffektiv 
videreutvikling av virksomhetsområdene i egenregi. Parallelt med den eksterne 
mulighetsstudie vil det i driftsorganisasjonene bli arbeidet med en gjennomgang av drift i 
egenregi og forbedringsmuligheter for egen drift.  
 
For at resultatet fra begge delstudier skal være sammenlignbare skal datagrunnlag for begge 
oppdragene være faktakartleggingen i den eksterne analysen. 
 
Mulighetsanalysen og det interne arbeidet med egenregi alternativ skal avklare i hvilken grad 
det ved omstilling kan oppnås betydelige besparelser og bedret støtte til helseproduksjon: 
o Definere hva som ligger utenfor kjernevirksomheten 
o Etablere kostnadseffektive løsningsalternativer ut fra kjernens behov og krav til 

støttetjenester 
 
Mulighetsanalysen og det interne arbeidet med egenregi alternativ skal videre avklare i 
hvilken grad det ved alternative løsninger kan sikres: 
o Kostnadsbesparelser 
o Forbedret styring og kontroll 
o Økt brukertilfredshet 
o Fleksibilitet 
o Økt samordning, effektivitet og kvalitet 
o Videreutvikling av tjenesteområder 
 
Mulighetsanalysen og det interne arbeidet med egenregi alternativ skal fremlegge klare råd og 
anbefalinger til beslutning hos Helse Nord, samt synliggjøre de forutsetninger som må legges 
til grunn for gevinstrealisering. 
 
Prosessen skal organiseres slik at den sikrer nødvendig involvering og forankring i 
utredningsarbeidet. De konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble 
orientert om arbeidet med mulighetsanalysen i samarbeidsmøte, den 5. mai 2009.  
 
Anbefaling fra arbeidet legges frem som egen sak i styremøtet i november 2009. 
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