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STYRESAK 79-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 23. september 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. Oppfølging av nasjonal avtale om system for lønn- og personalområdet  
4. Avvik innskutt egenkapital i Helse Nord RHF og foretaksgruppen  
5. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved 

kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, jf. styresak 49-2008 
Sakspapirene ettersendes. 

 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. september 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 79-2009/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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STYRESAK 79-2009/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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STYRESAK 79-2009/3  OPPFØLGING AV NASJONAL AVTALE OM SYSTEM  
 FOR LØNN- OG PERSONALOMRÅDET 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med saken er å gi styret i Helse Nord RHF informasjon om status i planlegging av et 
prosjekt for overgang til nasjonalt lønn- og personalsystem (LP-system) i Helse Nord.  For å 
redusere risiko samt framskaffe pålitelige kostnads- og ressursestimater ønsker adm. direktør 
å gjennomføre en forstudie høst 2009/vinter 2010. Forstudiet gjennomføres i samarbeid med 
leverandøren av nytt nasjonalt LP-system. Plan for implementeringsprosjektet vil være en av 
hovedleveransene av forstudien. 
  
Bakgrunn/fakta 
Dagens lønnsystem ELP fra EDB Business Partner vil gradvis fases ut av leverandøren, og 
Helse Nord må derfor skifte lønns- og personalsystem innen utfasingen er gjennomført. Det 
påhviler Helse Nord en forpliktelse om at et nytt LP-system skal anskaffes gjennom den 
nasjonale rammeavtale med Bluegarden om system for administrative støttefunksjoner innen 
lønn- og personal, ref. blant annet foretaksprotokoll av 24. januar 2008. Det er altså ikke 
aktuelt for Helse Nord å gjennomføre egen anskaffelse av nytt system.  
 
Beslutning av tidspunkt for overgang til nytt system i Helse Nord må ta hensyn til følgende 
premisser: 
• Dagens lønnssystem vil vedlikeholdes ut 2013. Dette omfatter kun nødvendig vedlikehold 

i forhold til lover- og avtaleverk, og ingen nyutvikling av funksjonalitet. Dagens avtale 
forlenges ut 2012, men med mulighet for Helse Nord til å si opp innenfor seks måneder.  

• Forventet tidspunkt for ferdigstillelse av nasjonal systemløsning. I Helse Sør-Østs 
innføringsprosjekt skal det utvikles ny funksjonalitet og integrasjonsløsning. Ny nasjonal 
løsning er planlagt testet i Helse Sør-Øst våren 2010. Nasjonal forvaltning av felles 
systemløsning er ikke etablert. Det forventes at en forvaltningsløsning vil kommer på 
plass i løpet av 2010.  

• Implementeringen vil være ressurskrevende for lønn og personal, og må innpasses andre 
planlagte og pågående prosjekter i Helse Nord.  

• Varighet på implementeringsprosjektet estimeres til 1-1,5 år. 
 
Når en tar hensynt il implementeringstid og utfasingstidspunkt må et implementeringsprosjekt 
starte senest siste halvår 2012. Siden gammelt system utfases, vil det være en risiko for at det 
kan oppstå kompetansemangel hos nåværende leverandør. Av hensyn til dette og behov for ny 
funksjonalitet bør innfasing av nytt system starte tidligere. På den andre siden er det svært 
ønskelig at utviklingsarbeidet av ny nasjonal løsning er ferdig før Helse Nord starter sitt 
prosjekt. Prosjektet i Helse Sør-Øst har betydning for både ressurssituasjonen i Bluegarden og 
når viktig funksjonalitet blir tilgjengeliggjort. For å minske risikoen i Helse Nords 
innføringsprosjekt anbefales det at implementeringsprosjektet ikke starter opp før tidligst siste 
halvår 2010 eventuelt første halvår 2011. 



 
 
Det er betydelige investeringsbeløp som må prioriteres til nytt LP-system. Investeringen er 
foreløpig beregnet til ca 37 mill kr, med årlige driftskostnader på omkring 14 mill kr. Deler av 
rammeavtalen (innføringsprosjektet) er det fortsatt mulig å forhandle om, og vi har til nå 
oppnådd en prisreduksjon på 37 % i forhold til rammeavtalen. Vi er i dialog med Bluegarden 
om en forstudie som gjennom gjensidig risikoreduksjon har som mål å kunne redusere 
implementeringskostnaden ytterligere, identifisere mulige gevinstområder samt planlegge 
innføringsprosjektet. Det anbefales at forprosjektet ferdigstilles senest første kvartal 2010, slik 
at vi på den måten fortsatt har et handlingsrom i forhold til beslutning om implementering. 
 
For å realisere kvalitative og kvantitative gevinstpotensial av systeminnføringen, vil det være 
naturlig å gjennomføre et organisasjonsutviklingsarbeid i forkant. Et slikt utviklingsarbeid vil 
kreve tilførsel av eksterne ressurser, men også adskillig fokus og innsats fra interne ressurser. 
Tidspunkt og omfang for oppstart av organisasjonsutviklingsprosjekt vil vurderes i etterkant 
av gjennomført forstudie. 
 
Skisse til prosjektfaser nytt LP-system  
Prosjekt for nytt LP-system kan deles inn i fire faser: 
o Fase 1 – Ferdigstilles første halvår 2010 

- Forstudie/Planlegging   
- Utvikling nasjonal løsning   

o Fase 2 – Siste halvår 2010/første halvår 2011 
- Organisasjonsutvikling/Forberedende arbeid implementering 

o Fase 3 – Siste halvår 2011 
- Pilot implementering Helse Nord 

o Fase 4 – 2012 
- Utrulling Helse Nord 

  
På bakgrunn av vurderingen over vil RHF’s eieravdeling i samarbeid med Bluegarden 
gjennomføre en forstudie som gjennom gjensidig risikoreduksjon har som mål å kunne 
redusere implementeringskostnaden ytterligere, identifisere mulige gevinstområder samt 
planlegge innføringsprosjektet.  
 
Et organisasjonsutviklingsprosjekt er avhengig av prioritering i budsjettbehandlingen for 
2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVIK INNSKUDD EGENKAPITAL RHF OG KONSERN

Innskudd 2002 RHF Konsern Avvik
Bygninger 5 000 000 000 5 000 000 400 400
Pensjonsforpliktelser -4 392 081 -533 117 666 -528 725 585
Varelager 119 636 798 119 636 798
Egenkaptalinnskudd KLP 83 693 898 83 693 898
Andre aksjer og andeler 5 062 800 5 062 800
Overlegepermisjon -90 871 901 -90 871 901
Ikke avviklet ferie -17 727 214 -17 727 214
Fordringer og gjeld -2 857 503 -3 138 528 -281 025
Pasientskadeerstatning -3 460 000 -3 460 000
Nordnorsk helsenett 1 062 830 1 062 830

4 992 750 416 4 561 141 417 -431 608 999

Innskudd 2003 RHF Konsern Avvik
Varelager UNN 7 811 640 7 811 640
Innskutt kapital HD 600 000 600 000 0
Verdijustering bygninger innskudd 4 157 366 504 2 045 807 007 -2 111 559 497

Innskudd 2004 RHF Konsern Avvik
Boligforlik NFK -65 823 347 -65 823 347 0
Overtakelse av Seidajok skole 2 800 000 2 800 000 0
Overtakelse rusinstitusjoner 127 025 775 127 025 775 0
Overtakles driftsmidler luftamb 3 294 866 3 294 866 0
Korrigering bokf verdi datterforet -437 672 845 437 672 845

Innskudd 2005
Aksjer TTO 280 000 280 000 0

Innskudd 2006
Korrigert verdi boliger UNN -18 145 000 -18 145 000 0

Innskudd 2007
Korrigert verdi boliger UNN -7 997 000 -7 997 000 0
Avvikling strukturfond 1 287 110 000 1 287 110 000 -824 449 497
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STYRESAK 79-2009/4  AVVIK INNSKUTT EGENKAPITAL I HELSE NORD RHF 
 OG FORETAKSGRUPPEN 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken blir det redegjort for at det i årsregnskapet for 2009 vil bli foretatt en 
korrigering av sammenligningstallene for 2008 mellom innskutt egenkapital og udekket tap 
for Helse Nord RHF. Korrigeringen gjelder kun for Helse Nord RHF og har ingen 
resultateffekt.  
 
Korrigeringen skyldes at det er et avvik mellom innskutt egenkapital i Helse Nord RHF og 
foretaksgruppen i balansen pr 31.12.2008 på 810,6 mill kr.  
 
Bakgrunn 
Ekstern revisor har tatt opp at det bør være samme beløp som er innskutt egenkapital i 
foretaksgruppen og i Helse Nord RHF. 
 
En gjennomgang av tidligere årsregnskap viser at det for alle år har vært avvik mellom 
innskutt egenkapital i Helse Nord RHF og foretaksgruppen: 
  
• I forbindelse med avleggelsen av årsregnskap for 2002 ble det skilt mellom innskudd av 

anleggsmidler som ble overført fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF, 
og som deretter ble videreført til helseforetakene, og andre balanseposter som ble overført 
fra fylkeskommunene direkte til helseforetakene (jf vedlagte beregning). Dette gjorde at i 
2002 var det et avvik mellom innskutt egenkapital for Helse Nord RHF og 
foretaksgruppen på 431,6 mill kr.  

• I 2003 ble verdsettelsen av anleggsmidlene korrigert betydelig og samtidig ble det innført 
et strukturfond på 2 111,6 mill kr som skulle benyttes til å dekke manglende 
kompensasjon for avskrivninger. Siden anleggsmidlene var bokført i helseforetakene ble 
ikke strukturfondet tatt inn i balansen for Helse Nord RHF, men kun i foretaksbalansen.  

• I 2004 ble det foretatt en nedskrivning av bokført verdi av helseforetakene med 437,7 mill 
kr slik at avviket i 2002 mellom foretaksgruppen og Helse Nord RHF omtrent ble utlignet.  

• Frem til strukturfondene ble avviklet i 2007 ble det brukt av strukturfond med 824,4 mill 
kr slik at det ved avviklingen gjensto et beløp på 1 287,1 mill kr. Gjenstående beløp ble 
overført til innskutt egenkapital i foretaksgruppen.  

 
Bruken av strukturfondet i perioden det var etablert utgjør følgelig omtrent hele avviket  
pr. 31.12.2008 
 
Endring i årsregnskapet for 2009 
Helse Nord har undersøkt saken med de andre regionale helseforetakene og ingen av dem har 
tilsvarende avvik mellom foretaksgruppen og det regionale helseforetaket.   
 
Det vil derfor i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet for 2009 bli foretatt en 
korrigering i balansen for Helse Nord RHF slik at det blir samsvar mellom Helse Nord RHF 
og foretaksgruppen. På grunn av at avviket er stort vil også sammenligningstallene for 2008 
korrigeres.  
 
Trykte vedlegg: Beregning av avvik fordelt pr år 
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STYRESAK 79-2009/5  OPPFØLGING AV INTERNREVISJONSRAPPORT  
 NR. 07/08: ORGANISERING AV LEGETJENESTEN VED  
 KIRURGISK VIRKSOMHET VED TO LOKALSYKEHUS,  
 JF. STYRESAK 49-2008 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 23. september 2009 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet denne saken første gang i styremøte, den 14. mai 2008. 
Styret fattet følgende vedtak:   
 
1. Internrevisjonsrapport nr 07/08: ”Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet 

ved to lokalsykehus - oppsummering” tas til orientering.  
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 3: 

• Helse Nord RHF bør påse at helseforetakene følger opp de anbefalingene som er 
gitt. 

• Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også 
kommer til nytte ved andre foretak/avdelinger/klinikker, hvor tilsvarende 
kontrollmessige svakhet kan tenkes å foreligge. 

3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status for de 
problemstillinger som tas opp i rapporten. 

 
Dette er en forsinket orientering om status for de problemstillinger som er beskrevet i 
rapporten.  
 
Bakgrunn  
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har utarbeidet internrevisjonsrapport nr. 07/08: 
”Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus – 
oppsummering”. Rapporten gjelder to gjennomførte revisjonsprosjekter, ett vedrørende Helse 
Finnmark HF og ett vedrørende Nordlandssykehuset HF. Revisjonsprosjektene hadde 
følgende formål: 
 
o Helse Finnmark HF 

Å fastslå om internkontrollen ved Klinikk Kirkenes, kirurgisk avdeling, gir tilstrekkelig 
sikkerhet for at lovgivningens krav til pasientjournalføring blir fulgt. 

o Nordlandssykehuset HF 
Å undersøke om organiseringen av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet i Lofoten gir 
Nordlandssykehuset HF tilstrekkelig sikkerhet for at man innfrir gjeldende krav til hvilke 
tjenester som utføres, forsvarlig utførelse av tjenestene, og dokumentasjon i 
pasientjournaler. 

 
Vurdering 
Internrevisjonen har gjort følgende vurdering og anbefalinger:  
 
2.1 Tjenester som utføres (Nordlandssykehuset Lofoten)  
Ut fra den gjennomførte revisjon synes virksomheten ved kirurgisk avdeling, 
Nordlandssykehuset Lofoten, å foregå i samsvar med vedtatte retningslinjer om organisering 
av elektiv ortopedi og sentralisering av lavvolumoperasjoner. Ordningen er imidlertid ikke 
formalisert. 



 
 
Internrevisjonen anbefaler at organiseringen av elektiv ortopedi i Nordlandssykehuset HF 
formaliseres, f.eks. gjennom avtale mellom foretaksledelsen og avdelingsledelsen om 
oppgaver og arbeidsdeling.  
 
2.2 Forsvarlig utførelse av tjenesten (Nordlandssykehuset Lofoten)  
Internrevisjonen konstaterer at mange gode tilbud er etablert for å hindre at det skjer brudd på 
kravet om faglig forsvarlighet som følge av beskjeden fast bemanning og omfattende bruk av 
vikarer på kirurgisk avdeling ved Nordlandssykehuset Lofoten. Det er åpenbart behov for 
sterk fokus på situasjonen og iverksetting/videreføring av relevante tiltak også i fremtiden, og 
internrevisjonen har inntrykk av at avdelingen er meget bevisst på dette. 
 
Internrevisjonen tilrår at prosedyrebeskrivelsene innen kirurgien snarest blir lagt inn i 
kvalitetssystemet DocMap, og at det vurderes innført en ordning hvor det kvitteres for mottatt 
opplæring. 
 
2.3 Dokumentasjon i pasientjournaler (Helse Finnmark HF klinikk Kirkenes og 

Nordlandssykehuset Lofoten) 
Internrevisjonen konstaterer at journalføringen i stor grad har skjedd i samsvar med gjeldende 
lov- og forskriftskrav, men at det også er avdekket klare svakheter.  
 
Internrevisjonens anbefalinger kan sammenfattes slik:  
1. I operasjonsbeskrivelsene bør det tas inn henvisning til (eller refereres fra) relevante 

polikliniske notater og lignende relevante dokumenter. 
2. Kravet til løpende postoperative notater bør innskjerpes 
3. Det bør etableres rutine som sikrer journalføring av den informasjonen som gis til 

pasienten 
4. Rutinen for journalføring av risiko for komplikasjoner etter behandlingen og forventning 

til pasientens utvikling etter utskriving, bør forbedres. 
5. Det anbefales kursing eller opplæring i journalføring, og at journalføringen kontrolleres 

ved stikkprøver eller andre etterkontroller. 
6. Navnet på journalansvarlig lege bør tas inn i journalen (gjelder bare Lofoten). 
 
Oppfølging i Helse Finnmark Kirkenes 
Helse Finnmark støtter anbefalingene som er gitt i rapporten.  
 
Rapporten er behandlet i klinikkledermøte samt i kvalitetsutvalgets møter i januar, mars og 
mai 2009.  
 
Foretaket har iverksatt konkrete tiltak for å sikre oppfølging av anbefalinger gitt i pkt 2.3, 1-5 
(over). Foretaket har innskjerpet plikten for å journalføre gitt informasjon og vil erstatte og 
/eller utarbeide nye prosedyrer for å sikre en mer ensartet og korrekt journalføring og 
informasjon til pasientene. 
 
Det er videre planlagt et dagsseminar med hovedtema journal- og informasjonssystemer inkl 
journalforskriftens krav til dokumentasjon og dens innhold.    
 
Oppfølging i Nordlandssykehuset Lofoten 
Nordlandssykehuset Lofoten støtter anbefalingene som er gitt i rapporten, som har vært 
gjenstand for drøftinger og forbedringer i avdelingen. 
  
I kirurgisk avdeling har en gått gjennom operasjonsforløp og arbeider i den forbindelse med å 
få lagt inn alle relevante prosedyrer i DocMap.  



 
 
Informasjon til pasienter om risiko for komplikasjoner etter inngrep dokumenteres i 
pasientjournal. Behovet for henvisning til (eller refereres fra) relevante polikliniske notater og 
lignende i operasjonsbeskrivelser, samt krav til løpende postoperative notater er innskjerpet 
overfor enkelte leger.  Det er også innført journalført utskrivningsbrev til pasientene. 
 
Nye turnusleger gjennomgår introduksjonskurs med opplæring i bruk av 
pasientjournalsystemet.  
   
Konklusjon 
Helse Finnmark klinikk Hammerfest har ikke iverksatt tiltak i forhold til alle anbefalingene 
som er gitt. En opplyser at dette vil komme på plass etter gjennomføring av arbeidsseminaret 
og utarbeidelse av ny prosedyre for ”Føring av pasientjournal”  
 
Nordlandssykehuset Lofoten har iverksatt tiltak i forhold til noen av anbefalingene. Tiltak er 
under arbeid og rapporten oppleves nyttig og medvirker til kvalitetsforbedring i avdelingen.  
 
For å sikre at erfaringene fra disse og andre interne revisjoner kommer til nytte ved andre 
foretak/avdelinger/klinikker, hvor tilsvarende kontrollmessige svakhet kan tenkes å foreligge, 
foreslås opprettet et eget menypunkt for internrevisjon under Kvalitetssystem på RHF-ets 
intranettside. Dette gjennomføres i samråd med webredaktører i foretakene og krysspubliseres 
til foretakenes intranett.  
 
Internrevisjonsrapporter og oppfølging av disse vil med dette kunne fungere som en 
”idébank” for tiltak og medvirke til kvalitetsforbedring og bedre tjenester i foretaksgruppen. 
 
 
Trykte vedlegg: Brev fra Helse Finnmark Kirkenes av 1. september 2009  
 
Utrykte vedlegg: Styresak 49-2008 Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av  
 legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus  
 – oppsummering  
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