
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 22. oktober 2009 
 
Kl.: 08.30 til ca. 12.30 
 
Sted: Scandic Hotel, Tromsø 
 
 
  
 





        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009 200900005-70 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

STYRESAK 82-2009  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 22. oktober 2009: 
 
Sak 82-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 83-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. september 2009 Side 2
Sak 84-2009 Tertialrapport nr. 2-2009 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 8

Sak 85-2009 Økonomirapport nr. 9-2009 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 9

Sak 86-2009 Justering av økonomiske rammer budsjett 2009 – nr. 3 Side 10
Sak 87-2009 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord – 

helseforetakenes oppfølging, jf. styresak 38-2009 
Side 17

Sak 88-2009 Internrevisjonsrapport nr. 01/2009: Internkontroll knyttet til 
bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark 
HF 

Side 19

Sak 89-2009 Instruks for styrets revisjonskomité – endring Side 35
Sak 90-2009 Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring Side 43
Sak 91-2009 Orienteringssaker Side 50
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig Side 51
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig Side 52
 3. Bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 53

 4. Overenskomstforhandlingene 2009 – resultat  Side 54
 5. Prosjekt pasientreiser – overtakelse av oppgaver fra NAV Side 57
 6. Justis- og politidepartement – høring rapport 112: ”Forslag til 

fremtidig organisering av nødmeldetjenesten” 
Side 60

 7. Viken Senter  
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1 og Fvl. § 13.2. 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 75

Sak 92-2009 Referatsaker Side 76
 1. Brev av 16. september 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse 

Finnmark HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt 2008 
 

 2. Brev av 14. september 2009 fra Nordlandssykehuset HF til 
Arbeidstilsynet ad. varsel om pålegg sykehuskampanjen God 
Vakt – avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser 
og Arbeidstilsynets tilsvar av 22. september 2009 

 

 3. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 24. august 2009  
 4. Brev fra Bø Kommune av 2. oktober 2009 ad. Vesterålen 

legevakt – vurdering av fremtidig plassering 
 

Sak 93-2009 Eventuelt Side 102
 
 
Bodø, den 9. oktober 2009 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009 200900005-71 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

STYRESAK 83-2009  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 23. SEPTEMBER 2009 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 23. SEPTEMBER 2009 
 
Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte på Rica Hotel i Karasjok, den 23. september 2009 
– fra kl. 08.30 til kl. 12.50. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Inger Lise Strøm, styremedlemmer Inge Myrvoll, Kari 
Jørgensen, Kåre Simensen, Line Miriam Haugan, Terje Olsen, Tone Finnesen, Kirsti 
Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen. 
 
Ragnar Moan, observatør fra Regionalt Brukerutvalg (møter for Sissel B. Jenssen).  
 
Forfall: 
Styremedlem Trygve Myrvang  
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, fagdirektør Jan Norum, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand, leder for 
internrevisjonen Tor Solbjørg og prosjektleder Gunnel Axelsson. 
 
 
STYRESAK 73-2009  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 73-2009 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 74-2009 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. august 2009 
Sak 75-2009 Økonomirapport nr. 8-2009 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 76-2009 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 13/2008: Fullmaktsstrukturen i 

HF-ene, jf. styresak 67-2008  
Sak 77-2009 Samhandlingsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord 

RHF 
Sak 78-2009 Prosjekt ”verdibasert hverdag” i Helse Nord 
Sak 79-2009 Orienteringssaker 
 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 ble ettersendt. 
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Sak 80-2009 Referatsaker 
 1. Brev av 27. august 2009 til Helsetilsynet ad. tilsynssak – 

anonymisering av pasientopplysninger, jf. styresak 71-2009/3 
Korrespondanse med Helsetilsynet i Finnmark ad. anonymisering av 
pasientopplysninger 

 2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 19. juni 2009 
 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. august 2009 
 4. Brev av 26. august 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse 

Finnmark HF med endelig rapport fra tilsyn med 
spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatrisk senter til voksne med 
psykiske lidelser 

Sak 81-2009 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
STYRESAK 74-2009  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 25. AUGUST 2009 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 25. august 2009 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 75-2009  ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 8-2009 til orientering. 
 
2. Det vises til vedtak i tidligere styresaker, og styret ber adm. direktør om å følge opp at 

helseforetakene fortsetter arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak for å 
bringe driften i balanse.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar økonomirapport nr. 8-2009 til orientering. 
 
2. Det vises til vedtak i tidligere styresaker, og styret ber adm. direktør om å følge opp at 

helseforetakene fortsetter arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak for å 
bringe driften i balanse.  
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STYRESAK 76-2009  OPPFØLGING AV  
 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 13/2008:  
 FULLMAKTSSTRUKTUREN I HF-ENE,  
 JF. STYRESAK 67-2008 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret tar oppfølgingen av internrevisjonsrapport nr. 13/2008: Fullmaktsstrukturen i HF-ene 
til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 i vedtaket: 
 
Revisjonskomiteen bes om å vurdere en oppfølgingsrevisjon av fullmaktsstrukturen i 
helseforetakene i løpet av 2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar oppfølgingen av internrevisjonsrapport nr. 13/2008: Fullmaktsstrukturen i HF-

ene til orientering.  
 
2. Revisjonskomiteen bes om å vurdere en oppfølgingsrevisjon av fullmaktsstrukturen i 

helseforetakene i løpet av 2011. 
 
 
STYRESAK 77-2009  SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM  
 KOMMUNENE I NORD-NORGE OG  
 HELSE NORD RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Kommunene i Nord-Norge er for Helse Nord en svært viktig samhandlingspartner for å 

utvikle og bedre tilbudet til befolkningen. Styret i Helse Nord RHF vil sterkt understreke 
behovet for ytterligere å styrke og systematisere samhandlingen i og mellom alle nivå i 
helsetjenesten. 

 
2. En avtale om samhandling mellom kommunene i landsdelen og Helse Nord RHF vil være 

et bidrag til utvikling av gode og bærekraftige helsetjenester som også vil tjene en samlet 
utvikling av landsdelen.  

 
3. Styret vil understreke behovet for at en i avtalen også retter oppmerksomheten om felles 

framtidige utfordringer mht. utdanning og rekruttering av helsepersonell. 
 
4. Adm. direktør gis i oppdrag å få etablert en samhandlingsavtale med Kommunenes 

Sentralforbund i Nord-Norge på vegne av kommunene. En slik avtale bør også innlemme 
samarbeidsavtalen med fylkeskommunene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Kommunene i Nord-Norge er for Helse Nord en svært viktig samhandlingspartner for å 

utvikle og bedre tilbudet til befolkningen. Styret i Helse Nord RHF vil sterkt understreke 
behovet for ytterligere å styrke og systematisere samhandlingen i og mellom alle nivå i 
helsetjenesten. 

 
2. En avtale om samhandling mellom kommunene i landsdelen og Helse Nord RHF vil være 

et bidrag til utvikling av gode og bærekraftige helsetjenester som også vil tjene en samlet 
utvikling av landsdelen.  

 
3. Styret vil understreke behovet for at en i avtalen også retter oppmerksomheten om felles 

framtidige utfordringer mht. utdanning og rekruttering av helsepersonell. 
 
4. Adm. direktør gis i oppdrag å få etablert en samhandlingsavtale med Kommunenes 

Sentralforbund i Nord-Norge på vegne av kommunene. En slik avtale bør også innlemme 
samarbeidsavtalen med fylkeskommunene. 

 
 
STYRESAK 78-2009  PROSJEKT ”VERDIBASERT HVERDAG”  
 I HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret vedtar den fremlagte prosjektskissen og ber adm. direktør om å iverksette og 
gjennomføre prosjektet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret vedtar den fremlagte prosjektskissen og ber adm. direktør om å iverksette og 
gjennomføre prosjektet. 
 
 
STYRESAK 79-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Styreseminar i Tromsø, den 22. til 23. oktober 2009, utkast til program – 
gjennomgang  

- Styreledermøte, den 17. september 2009 – informasjon 
- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 2. september 2009 – 

sammen med adm. direktør Lars Vorland 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter, jf. styresak 80-2009/4 Brev av 26. 
august 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse Finnmark HF med endelig rapport 
fra tilsyn med spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatrisk senter til voksne med 
psykiske lidelser 

- Styresak 55-2009 Tertialrapport nr. 1-2009 ad. ventetider: Styret ba om en konkret 
analyse av tallene på psykiatri, ref. styremøte 22. juni 2009. Notat om saken 
ettersendes til styret. 
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- Styresak 67-2009 Økonomirapport nr. 6-2009 og nr. 7-2009: Ref. styremøte 25. 

august 2009 – styremedlem Trygve Myrvang ba om en rapport, hvorfor utviklingen i 
Nordlandssykehuset HF er slik som presentert. Her vises det til styresak 75-2009 
Økonomirapport nr. 8-2009 for nærmere informasjon. 

- Besøk fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Lofoten og Vesterålen, den 26. august 
2009  

- Nasjonal konferanse - etablering av nasjonalt nettverk av fem veiledningssentre for 
pårørende rus, den 31. august 2009 i Alta 

- Røsvik behandlingssenter: Orientering om planlagt nedleggelse 31. desember 2009 
- Psykiatrien i Helse Nord: Informasjon om benchmarking, konferanse om DPS-ene, 

den 28. og 29. oktober 2009, opprustning av bygg til rusbehandling m. m. 
- LHL-senter i Skibotn: På spørsmål fra styremedlem Terje Olsen redegjorde adm. 

direktør for situasjonen rundt senteret og Helse Nords sørge-for-ansvar i denne saken.  
- Mulighetsstudie i Helse Nord: Informasjon om status i arbeidet 
- Legevaktssamarbeid (FAM): På spørsmål fra styremedlem Kari B. Sandnes 

redegjorde adm. direktør for samarbeidet mellom helseforetakene og kommunale 
legevakt, med bakgrunn i situasjonen på Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal. 

- Praktiske Prosedyrer i Sykepleie (PPS), kvalitetssikringsverktøy for praktiske 
prosedyrer (Akribe Forlag) – status implementering: Ref. styremøte 25. august 2009 
– spørsmål fra styremedlem Kirsti Jacobsen i forbindelse med orienteringssak om 
Pandemi influensa A H1N1. Adm. direktør orienterte om status i anskaffelse og 
implementering av verktøyet. 

- Viken senter: Kort informasjon om status rundt driften av senteret 
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 ble ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
I styresak 79-2009/5 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av 
legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, jf. styresak 49-2008 vedtok styret i 
Helse Nord RHF følgende:  
 
Styret tar informasjonen til orientering og ber om tilbakemelding, når saken kan lukkes. 
 
 
STYRESAK 80-2009  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 27. august 2009 til Helsetilsynet ad. tilsynssak – anonymisering av 

pasientopplysninger, jf. styresak 71-2009/3 Korrespondanse med Helsetilsynet i Finnmark 
ad. anonymisering av pasientopplysninger 

2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 19. juni 2009 
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. august 2009 
4. Brev av 26. august 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse Finnmark HF med endelig 

rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatrisk senter til voksne 
med psykiske lidelser 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
STYRESAK 81-2009  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 23. september 2009 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 9. oktober 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 84-2009  TERTIALRAPPORT NR. 2-2009 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 85-2009  ØKONOMIRAPPORT NR. 9-2009 
 Sakspapirer ettersendes. 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 
 

 

STYRESAK 86-2009  JUSTERING AV ØKONOMISKE RAMMER 
 BUDSJETT 2009 – NR. 3 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken oppdateres drift- og investeringsrammer for 2009, basert på endringer i 
rammebetingelser, styrevedtak, administrative beslutninger og forslag som er kommet etter 
siste rammeendring i mai. For å kunne foreta en tett oppfølging av helseforetakene er det 
nødvendig med oppdaterte og presise rammer. I saken orienteres det om eksterne forhold og 
det fremmes forslag til konkrete nye vedtak.   
 
Saken følger opp: 
 Tilleggsbevilgning knyttet til beredskapskostnader pandemi 
 Konsekvens av oppdragsdokument 
 Effekt av revidert nasjonalbudsjett 
 Forslag til fordeling av avsetninger på styrets disposisjon som er bevilget til konkrete 

formål, men ikke frigitt til bruk 
 Andre forhold 
 Forslag til håndtering av de nye utfordringene 
 
Følgende beslutninger og eksterne forhold medfører endringer i rammer: 
Beredskapskostnader pandemi 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har pålagt helseforetakene å gjennomføre en del 
tiltak, anskaffelse av utstyr, medisiner og opplæring som forberedelse til svineinfluensa 
pandemien. Regjeringen har nå fremmet forslag om å bevilge 235 mill kroner til de fire 
regionale helseforetakene. Beløpet er ikke fordelt pr. RHF. Helse Nord RHF foreslår å 
viderefordele den økte bevilgningen uavkortet til helseforetakene.  
 
Deler av tilleggsbevilgningen til dekning av beredskapskostnader pandemi kommer i form av 
økte utstyrsinvesteringer som skal aktiveres på vanlig måte. Investeringsrammen til 
helseforetakene foreslås derfor økt tilsvarende. Det vil bli foretatt en konkret gjennomgang 
med hvert helseforetak på fordeling mellom drift og investeringsramme for å sikre korrekt 
regnskapsføring. 
 
Konsekvenser av oppdragsdokument  
Implementering av forslagene i ny nasjonal inntektsfordelingsmodell (Magnussenutvalget) 
innebærer at Helse Nord RHF fikk økt sin basisramme med 133 mill kroner i 2009 og vil få 
ytterligere 140 mill kroner i 2010.  
 
Ny inntektsfordelingsmodell innebærer også at en del øremerkede tilskudd opphører og 
legges inn i den generelle basisrammen. I tillegg innebærer ordningen at pasienter ikke lenger 
fritt kan benytte plasser i private rehabiliteringsinstitusjoner i andre helseregioner uten at 
hjemmeregion må betale for dette. 

side 10



 
 
Modum bad (i Helse Sør-Øst) og Viken senter (i Helse Nord) fikk frem til og med 2008 egen 
bevilgning over statsbudsjettet til de respektive regioner. Disse midlene ble fra og med 2009 
lagt inn i basisrammen. 
 
I oppdragsdokument 2009 legger HOD derfor til grunn at det skal etableres 
gjestepasientoppgjør mellom de fire RHF for bruk av Modum bad, Viken senter og private 
rehabiliteringsinstitusjoner som de respektive RHF har inngått avtale med. Modum bad ligger 
i Helse Sør-Øst RHF og Viken senter ligger i Helse Nord RHF.  
 
Disse endringene var ikke kjent, når budsjett for 2009 ble vedtatt, og det har tatt noe tid å få 
oversikt over de økonomiske konsekvensene.  
 
Det er kommet krav fra Helse Sør-Øst RHF om betaling for bruk av Modum bad, og det er 
foretatt en beregning av kostnadene til Helse Nord RHF for bruk av private 
rehabiliteringsinstitusjoner i andre regioner. Netto økt kostnad for Helse Nord RHF er 
beregnet til å utgjøre opp mot 30 mill kroner.  
  
Effekt av revidert nasjonalbudsjett 
I tilknyting til revidert statsbudsjett (fulgt opp i St.prp. 67 (2008-2009) ble basisrammen til 
Helse Nord RHF redusert med 1,4 mill kroner begrunnet med: 
 
1. Helsepersonellkrav - nytt regelverk for innsatsstyrt finansiering (ISF) fra 1. 1. 

2009 
Fra 2009 er det innført nye regler i ISF-ordningen som innebærer at det ikke bare 
er helsehjelp gitt av legespesialist som skal kunne utløse refusjon. Det innebærer 
at enkelte konkrete spesialisthelsetjenester som i utgangspunktet utføres av andre 
enn lege, vil utløse ISF-refusjon uten at legen må være direkte involvert. For 
eksempel vil kronikeromsorg utført av sykepleiere for diabetikere og pasienter 
med andre indremedisinske kroniske sykdommer utløse refusjon. Det er anslått en 
innsparing på 8 mill. kroner på landsbasis. Basisbevilgingen til Helse Nord RHF ble 
redusert med 1,0 mill kroner 
 

2. Tuberkuloseundersøkelser 
Ny forskrift om tuberkulosekontroll trådte i kraft 1. mars 2009. Regelverket er 
forenklet og gjort mer fleksibelt i forhold til medisinskfaglig utvikling. Innføring 
av nytt diagnoseverktøy (IGRA- test) som supplement til dagens verktøy, vil 
redusere antall unødvendige henvisninger til spesialisthelsetjenesten over en 
periode på tre år. Det er anslått at innsparingseffekten av dette i 2009 vil tilsvare 
om lag 3 mill. kroner under basisbevilgingene og et mindre beløp under refusjoner 
for poliklinikk. Basisbevilgingene til Helse Nord RHF ble redusert med 0,4 mill. kroner 

 
Forslag til disponering av ufordelte midler på styrets disposisjon  
I tillegg til styrets avsetning for uforutsette forhold, står det igjen noen mindre beløp på styrets 
disposisjonskonto. Dette gjelder: 
- Kronikersatsning 
- Rusbehandling 
- Fedmebehandling 
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a. Kronikersatsning 
Her står det 1 mill kroner som foreslås disponert slik: 
- kr. 150 000 til Finnmark fylkeskommune – tiltak for barn med overvektproblematikk i 

samarbeid mellom Helse Finnmark og fylkesmannen i Finnmark 
- kr. 250 000 til NorSafety, Harstad, til arbeidet med ulykkesforebyggende tiltak   
- kr. 200 000 til Nordland fylkeskommune – medfinansiering av befolkningsundersøkelse  
- kr. 400 000 til Helseatlas    
 
Helseatlas gjennomføres som er prosjekt i regi av Helse Nord RHF med bidrag fra de tre 
fylkeskommunene i Nord-Norge. 
 
b. Rusbehandling 
Det er satt i gang nye rusbehandlingstiltak i 2009 for ca 13,6 mill kroner i år. Disse tiltakene 
vil koste vel 16 mill kroner når de kommer i full drift i 2010. (16,6 mill er innarbeidet i HF-
enes rammer for 2010). 
 
Det står derfor igjen vel 3 mill kroner i år av den samlede avsetningen til økt rusbehandling i 
2009. Disse midlene kan benyttes til engangstiltak i år. Bevilgningen foreslås fordelt til 
helseforetakene for å styrke finansieringen av rusbehandlingen i år. Behovskomponenten i 
inntektsfordelingsmodellen legges til grunn for fordelingen mellom helseforetakene. 
 
Det er allerede gitt tilsagn til Universitetssykehuset Nord-Norge HF om 1 mill kroner til, 
styrking av kompetanseutviklingstiltak på rusfeltet (840.000) og utviklingsmidler til 
etablering av videreutdanning innen rus og psykiatri (160.000).  
 
Modellen gir følgende fordeling mellom foretakene 
Helse Finnmark HF  kr.    469 000,- 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr. 1 165 000,-  
 (herav er det tidligere gitt signal om 1 mill kroner) 
Nordlandssykehuset HF kr.    842 000,- 
Helgelandssykehuset HF kr.    524 000,- 
  
c. Fedmebehandling 
Det var satt av 3 mill kroner til økt fedmebehandling i år. Bevilgningen er ikke fordelt, men til 
neste år er de 3 mill kroner fordelt til Nordlandssykehuset for å øke behandlingskapasiteten. 
Det foreslås derfor nå å stille midlene til disposisjon til adm. direktør som vil bruke 2,5 mill 
kroner til å øke utredningskapasiteten og redusere ventetid for utredning og 0,5 mill kroner til 
nettverksbygging innenfor fedmebehandling. 
   
Andre forhold 
a. Norsk Pasientskade  
Kostnadene til Norsk Pasientskade ble 73 mill kroner i 2008. Det er ca 10 mill kroner mer enn 
budsjettert i år. Den store kostnadsøkningen i fjor ble først kjent i forbindelse med 
regnskapsavslutningen og medførte uventede høye kostnader i desember. Det har vært tatt 
kontakt med Norsk Pasientskade for å få en oppdatert prognose for kostnaden i år, det har 
ikke lykkes. For å unngå mulige overraskelser i årsoppgjøret har vi derfor kostnadsført i tråd 
med fjorårets kostnad. Det foreslås nå å bevilge 10 mill kroner til å dekke denne forventede 
merkostnaden. 
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b. Forskningsmidler 
Det flyttes et forskningsprosjekt fra Universitetet i Tromsø til Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. Prosjektet ble søkt til oss med feil institusjon. Prosjektet ligger i realiteten på 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, og dette har søker varslet om i september. Midlene for 
2009 trekkes fra på neste kvartalsvise utbetaling av forskningsmidler til Universitetet i 
Tromsø.  Budsjettet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF justeres med kr 364 500 for 
prosjektet for 2009. 
 
c. Nettverk psykiatere 
Det er bevilget kr 130.000 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF til drift av nettverk for 
psykiatere og videreføring av en prosjektstilling som erfaringskonsulent ut året. Tiltakene 
finansieres med tidligere års ubrukte psykiatrimidler som står igjen i RHF. 
 
d. Kompetansenettverk DRG 
Ansvaret for å drifte regionalt DRG nettverk er flyttet fra Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF til Nordlandssykehuset HF i 2009. Bevilgningen på kr. 100 000 flyttes derfor fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Nordlandssykehuset HF. 
 
e. Øremerket bevilgning for å få til bedre datakvalitet  
Helse Nord RHF har mottatt et tilskudd på kr. 750 000 med mål å bedre datakvaliteten på 
pasientdata innen psykisk helsevern for voksne. Saken er drøftet i fagråd for psykisk helse, på 
denne bakgrunn foreslås midlene fordelt slik: 
- kr. 150 000,- til hvert helseforetak 
- kr. 100 000,- til felles arbeidsseminar med NPR1, systemleverandør og ansatte innen 

fagfeltet 
 
f. Investeringer 
Helse Nord RHF er pålagt å skyte inn 1,5 mill kroner som egenkapital i Helseforetakenes 
senter for pasientreiser ANS i Skien. På denne bakgrunn foreslås det å frigjøre rest udisponert 
investeringsramme på 0,7 mill kroner. 
 
Samlet anbefaling 
Det foreslås å følge opp konsekvensene av oppdragsdokument og revidert nasjonalbudsjett 
ved å bevilge fra styrets avsetning for ikke definerte budsjettposter (styrets buffer). Dette vil 
sikre korrekt regnskapsrapportering og forenkle avviksanalyser. I tilfelle de faktiske kostnader 
blir lavere enn estimert, vil overskuddet på RHF-et øke tilsvarende. 
 
På styrets avsetning for ikke definerte budsjettposter, (jf. styresak i mars) står det ca 47 mill 
kroner. Av disse foreslås 41,4 mill kroner disponert slik.  
- frigjøre 30 mill kroner til å håndtere eventuelle kostnader for bruk av 

rehabiliteringsinstitusjoner i andre regioner  
- sette av 10 mill kroner til å håndtere forventet kostnad pasientskade 
- dekke inn reduksjon i basisramme 1,4 mill 
 
I tillegg står det igjen 7 mill kroner til ulike tiltak (rus, fedme og kronikere). Det foreslås å: 
- frigjøre 3 mill til å øke utredningskapasiteten for fedmebehandling ved å stille midlene til 

disposisjon for adm. direktør 
- fordele 3 mill kroner til helseforetakene for å styrke rusbehandlingen 
- fordele 1 mill kroner til kronikersatsning 

                                                 
1 NPR = Norsk Pasient Register 

side 13



 
 
Etter dette står det igjen knapt 6 mill kroner på styrets disposisjon som foreslås disponert til å 
kompensere for ytterligere svikt i renteinntekter på RHF-et for at målet om et overskudd på 84 
mill kroner skal realiseres.   
 
Bevilgning til beredskapskostnader pandemi 
Regjeringen foreslår å fordele 235 mill kroner til helseforetak til dekning av 
beredskapskostnader pandemi. Fordelingen mellom regionene er ikke kjent i dag. Det foreslås 
derfor at adm. direktør får myndighet til å fordele kompensasjonen mellom helseforetakene 
basert på totalmodellen for somatikk. Den tar hensyn til at regionsykehuset også ivaretar 
oppgaver ut over eget primærområde. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Adm. direktør gis myndighet til å fordele kompensasjon for beredskapskostnader pandemi 

i henhold til de prinsipper som er beskrevet i saksforelegget. 
 
2. Adm. direktør gis myndighet til å disponere 3 mill kroner for å øke utredningskapasiteten 

for fedmebehandling i 2009. 
 
3. Investeringsrammen for Helse Nord RHF økes med 0,7 mill kroner. 
  
4. Styret bevilger: 

- 10 mill kroner til pasientskadeforsikring 
- 30 mill kroner til gjestepasientkjøp 

 
5. Styret fordeler bevilgning til: 

- økt rusbehandling, 3 mill kroner som beskrevet i saksfremlegget 
- økt kroniker satsning, 1 mill kroner som beskrevet i saksfremlegget 
 

 
Bodø, den 9. oktober 2009 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Oppdatert rammer drift og investering 
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Vedlegg 
 
JUSTERT INNTEKTSRAMMER 2009 pr. oktober 2009

RHF Til styrets disp Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
SUM basisramme vedtatt budsjett 2009 867 697 000 86 145 000 1 161 672 000 3 744 008 000 2 229 911 000 922 974 000 9 012 407 000
Avvik oppdragsdokument/statsbudsjett -599 000 -599 000
Oppfølging av pålegg i oppdragsdokument 4 300 000 -4 300 000 0
Styrking RUS tilbud styresak 13 /2009 -13 650 000 1 125 000 5 125 000 5 150 000 2 250 000 0
Fordeling forskningsmidler basisramme -28 000 000 28 000 000 0
Reduksjon Pensjon 48 000 000 -6 000 000 -26 000 000 -14 000 000 -2 000 000 0
Omstillingsbevilgning -18 200 000 10 000 000 1 000 000 5 000 000 1 900 000 300 000 0
Frikort prosjekt -2 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0
Oppstarte enkeltoppgjør pasienttransport -7 735 000 2 013 000 2 072 000 1 773 000 1 877 000 0
Kronikersatsning -850 000 30 000 45 000 745 000 30 000 0
Samhandling med primærhelsetjenesten -7 500 000 7 500 000 0
DRG netteverk -100 000 100 000 0 0
Controller i foretak -1 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0
Redusert basisramme -1 400 000 -1 400 000
Rest kroniker satsning 1 000 000 -1 000 000 0
Pasientskade 10 000 000 -10 000 000 0
Rehab m.m. 30 000 000 -30 000 000 0
Styrket rusbehandling -3 000 000 469 000 1 165 000 842 000 524 000 0
Økt fedmebehandling 3 000 000 -3 000 000 0

0
0

SUM Justert basisramme 2009 858 762 000 68 846 000 1 168 709 000 3 760 215 000 2 227 121 000 926 755 000 9 010 408 000

3. Øvrig ramme/øremerkede midler RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Luftambulanse ANS (avrundes) 66 921 000 66 921 000
Omlegging arbeidsgiveravgift 661 000 44 013 000 22 768 000 67 442 000
Tilskudd til turnustjeneste 200 000 765 000 1 773 000 1 282 000 780 000 4 800 000
Kvalitetsregistre 11 000 000 11 000 000
NST 29 840 000 29 840 000
Senter for antibiotikaresistens 3 027 000 3 027 000
NMK 6 264 000 6 264 000
Samhandling med primærhelsetjenesten 500 000 2 000 000 2 500 000
Pilotsykehsueprosjekt 1 760 000 1 760 000
Sysselsettings pakke 21 000 000 23 800 000 16 800 000 29 400 000 91 000 000
Forskning basis/resultatbasert 55 400 000 55 400 000
Forskning flytting fra UNN til NLSH -525 000 525 000 0
Økt forskning UNN -2 773 860 2 773 860 0
Forskning fra UIT til UNN -364 500 364 500
Nasjonalt kompetansenettverk for autisme 1 850 000 1 850 000
Regionalt fagmiljø narkolepsi 167 000 167 000
Regionalt fagmiljø  ADHD/Tourette 511 000 511 000

0
0
0

Sum øvrig ramme øremerkede midler  2009 131 043 640 0 22 265 000 113 347 360 43 886 000 31 940 000 342 482 000
Samhandling med primærhelsetjenesten 7 500 000 7 500 000
Forskning basis/resultatbasert -37 786 700 1 456 000 30 217 800 4 276 000 1 836 900 0
Hab/rehab, RUS 1 000 000 626 000 1 626 000
Opptrappingsplan psykiatri 3 000 000 1 000 000 4 000 000
Opptrappingsplan psykiatri nettverk psykiaterer med mer. 130 000 130 000

Bedre datakvalitet VOP 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 750 000
Sum justert øvrig ramme øremerkede midler 2009 0
Redusert rente RHF -26 000 000 -26 000 000

0
Netto rente 41 150 000 41 150 000
Sum budsjettramme tildelt 2009 956 168 940 83 996 000 1 200 080 000 3 905 060 159 2 276 059 001 960 681 900 9 382 046 000  
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2009 pr. oktober 2009 pr.oktober 09
Helse Finnmark HF 2009 2009 justert
Kroniker satsning 200
Utstyr og ombygging, EK KLP 28 500 28 500
Tiltaksplan 7 600
Omstillingsmidler 3 700
Ambulanser 1 250 1 250
Sum 2009 Helse Finnmark 29 750 41 250

UNN  HF 2009 2009
Tiltaksplan psykiatri barn/unge 15 000 15 000
Utstyr og ombygging, EK KLP 135 000 135 000
RUS, ombygging, utvikling bygnignsmasse 20 000
Kronikersatsning 300
Tiltaksplan  14 800
Omstillingsmidler 6 100
Ambulanser 6 250 6 250
Planrammer UNN Narvik 10 000 10 000
Sum 2009 UNN 166 250 207 450

NLSH HF 2009 2009
Kroniker satsning 1 000
Tiltaksplan 8 600
Omstillingsmidler 6 600
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 292 900 292 900
Modernisering NLSH, Vesterålen 20 000 20 000
Legevakt vestvågøy
Utstyr og ombygging, EK KLP 33 000 33 000
SUM 2009 NLSH 345 900 362 100

Helgelandssykehuset HF 2009 2009
Kroniker satsning 200
Tiltaksplan 6 000
Omstillingsmidler 5 700
Utstyr og ombygging, EK KLP 20 500 20 500
Ambulanser 2 500 2 500
Ombygging Helgelandssykehuset Mo 10 000 10 000
SUM 2009 Helgelandssykehuset 33 000 44 900

2009 2009
Omstillingstiltak fordeles av Adm.dir 0
RHF Felles regionale prosjekt 63 600 13 600
RHF styrets disp 36 500 0
Helse Nord IKT 50 700
Sum sykehusapotek og Helse Nord 100 100 64 300

Total inv.ramme 675 000 720 000

Justert investeringsramme 
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STYRESAK 87-2009  SAMMENLIGNING AV KOSTNADER VED  
 SYKEHUSENE I HELSE NORD –  
 HELSEFORETAKENES OPPFØLGING,  
 JF. STYRESAK 38-2009 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Formål/sammendrag 
Denne saken har som formål å orientere om hvordan helseforetakene jobber med oppfølging 
av rapporten ”Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008”. 
 
I innledningen av rapporten forklares det at rapporten identifiserer områder som bør 
undersøkes nærmere for å skaffe seg kunnskap om årsakene til evt. høye kostnader og om det 
er forhold som kan/bør endres: 
 
”Som det går frem av rapporten, er der til dels betydelig forskjeller i kostnadene per DRG -
poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk per DRG - poeng) mellom sykehusenheter og 
fagområder. Noen av disse forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte beslutninger 
som gir økte kostnader for en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold til andre, 
mens andre forskjeller bør undersøkes nærmere. Rapporten forslår områder som bør 
undersøkes nærmere.” 
 
Styret i Helse Nord behandlet denne rapporten i styremøte, den 20. mai 2009, jf. styresak 38-
2009 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret ber adm. direktør sørge for at styrene i helseforetakene anvender analysene av 

kostnadsforskjellene til å forbedre og utvikle egen drift. 
 

2. Styret ber adm. direktør kvalitetssikre analysene ytterligere. Arbeidet skal skje i 
samarbeid med helseforetakene. 
 

3. Styret ber om at det gjøres sammenlikninger også for andre deler av virksomheten. 
 

4. Styret ber helseforetakene rapportere tilbake til styret i Helse Nord RHF, innen 1. oktober 
2009, om hvordan en vil anvende analysene til å gjennomføre forbedringer av egen drift. 

 
Alle helseforetakene har satt i gang prosjekter ut fra denne rapporten og har startet 
identifisering og implementering av tiltak. 
 
Helgelandssykehuset HF har gått gjennom rapporten med alle avdelingsdirektørene, og 
rapporten er tatt opp internt på hver sykehusenhet. Fokuset fra Helgelandssykehuset HF’s side 
vil være på tiltaksgjennomføring i henhold til tiltaksplanen. Styret i helseforetaket har 
behandlet saken og bedt administrasjonen om å anvende analysen av kostnadsforskjellene i 
tiltaks- og forbedringsarbeidet i helseforetaket. Helgelandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har utvekslet erfaringer og diskutert temaer i 
rapporten.  
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Styret i Nordlandssykehuset HF vedtok i sak 26/2009 Budsjett - revisjon av tiltaksplan for 
2009 at det videre arbeid med kostnadsreduserende tiltak skal rettes inn mot resultatene som 
fremkommer i rapporten om kostnadssammenligning mellom sykehusene i Helse Nord, samt 
mellom Nordlandssykehuset Bodø og Helse Sunnmøre Ålesund. Rapportene indikerer et 
potensial for besparelser både innenfor virksomheten i Lofoten og Vesterålen, samt for deler 
av virksomheten i Bodø. I ettertid er det også fremlagt sammenligningsdata for kostnader og 
personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord. Kostnadssammenligningen er lagt til grunn for 
fordeling av økt budsjettkrav på klinikknivå for 2010.  
 
Innenfor virksomheten i Lofoten og Vesterålen er det igangsatt arbeid med driftstilpasning 
innenfor de områdene som i henhold til rapporten er identifisert med størst potensial. Funn 
som ble gjort ved sammenligning av DPS-ene har ført til iverksetting av tiltak med tilpasning 
av kapasitet og tilbud i Salten, samt økning av den polikliniske aktiviteten i Lofoten og 
Vesterålen innenfor gjeldende ressursrammer.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har gjennomført nærmere analyser av de store 
forskjellene i kostnad per DRG-poeng og arbeidsproduktivitet som er påvist mellom 
lokalsykehusene i Helse Nord. Det er gjennomført en analyse av aktivitetsprofilen ved de fire 
lokalsykehusene. Rapporten har bidratt til å sette søkelys på kostnader, aktivitet og 
personellbruk i de mindre sykehusenhetene. Konklusjonene i rapporten endres en del ved 
korreksjon for ulike forhold, for eksempel organisering.  
 
Helse Finnmark HF har hatt en gjennomgang av rapporten og iverksatt tiltak i utvalgte 
avdelinger i klinikk Hammerfest. Koding er gjennomgått ved utgangen av 2. tertial 2009. Det 
er avdekket svakheter på rutiner, kompetanse og tekniske forhold med oppgraderinger i DIPS. 
Det blir nå igangsatt forbedringsarbeid på disse områdene. En første kartlegging er 
gjennomført på føden/gynekologen, fordi det er en avdeling med stor kostnadsforskjell fra 
andre sykehus. I akuttavdelingen er det avklart tre prosjekter for forbedring. Ved Klinikk 
Kirkenes er det, på grunn av andre oppgaver og skifte i klinikksjefstillingen, i mindre grad 
gått dypere inn i tallene så langt. Det planlegges også en grundigere oppfølging. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. oktober 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 88-2009  INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 01/2009  
 INTERNKONTROLL KNYTTET TIL  
 BYGNINGSMESSIG VEDLIKEHOLD OG  
 BYGGEPROSJEKTER I HELSE FINNMARK HF 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Bakgrunn 
I 2007/2008 gjennomførte internrevisjonen i Helse Nord RHF et revisjonsprosjekt bestående 
av fire delprosjekter, hvor internkontroll knyttet til byggevirksomhet og bygningsmessig 
vedlikehold i foretaksgruppen ble vurdert. En samlerapport (Internrevisjonsrapport 05/08) ble 
lagt frem for styret i Helse Nord RHF i mai 2008 (sak 48-2008). På bakgrunn av 
konklusjonene i rapporten er det senere vedtatt å gjennomføre et tilsvarende prosjekt ved 
Helse Finnmark HF, som ikke var omfattet av det opprinnelige prosjektet.  
 
Revisjonen i Helse Finnmark er nå fullført og internrevisjonsrapport 01/09: ”Internkontroll 
knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark HF” (se 
vedlegg) er oversendt foretaket. 
 
Vurdering/konklusjon 
Formålet med revisjonsprosjektet har vært å kartlegge om internkontrollen i Helse Finnmark 
HF gir tilstrekkelig sikkerhet for at misligheter knyttet til byggevirksomhet og 
eiendomsforvaltning ikke gjennomføres, og at slike misligheter blir avdekket dersom de 
likevel skulle forekomme.  
 
Internrevisjonen konkluderer i rapportens pkt 3 (Oppsummering, totalvurdering) med at 
mange viktige tiltak og kontrollrutiner er på plass, men at mye kan forbedres. Det konstateres 
også at ledelsen i foretaket er oppmerksom på dette og at det arbeides med å få på plass nye 
rutiner som vil rette opp de avdekkede svakheter. I rapportens punkt 2.1 t.o.m. 2.5 er det gitt 
anbefalinger til tiltak for å forbedre internkontrollen i helseforetaket. 
 
I vedlegg 1 til rapporten har internrevisjonen sammenlignet funn og konklusjoner for Helse 
Finnmark HF med tilsvarende fra de fire enhetene som ble revidert tidligere. Det fremgår av 
vedlegg 1 til rapporten at det er mange fellestrekk mellom avdekket forbedringspotensial i 
Helse Finnmark HF og det som ble konstatert i de andre foretakene. Adm. direktør ga i juni i 
år (orienteringssak 60-2009/5) en tilbakemelding til styret om oppfølgingen av tiltak som var 
anbefalt overfor disse foretakene. I saken ble det opplyst at de punktene som ennå ikke er 
avklart i forhold til internrevisjonens rapport, vil bli fulgt opp videre av administrasjonen. 
Adm. direktør finner det naturlig at oppfølgingen av Helse Finnmark HF iht. 
internrevisjonsrapport 01/09 samordnes med den videre oppfølging av de øvrige foretakene. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport 01/09: ”Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og 

byggeprosjekter i Helse Finnmark HF” tas til orientering.  
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2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i rapportens pkt. 2.1 t.o.m. 2.5 

blir fulgt opp i Helse Finnmark HF. 
 

3. Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet med oppfølging av de påpekte 
kontrollmessige svakheter i Helse Finnmark HF innen styremøte i april 2010, og at 
det samtidig gis orientering om status i forhold til tilsvarende arbeid som gjenstår ved de 
andre foretakene, jf. styresak 48-2008 og 60-2009/5. 

 
 
Bodø, den 9. oktober 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport 01/09: Internkontroll knyttet til bygningsmessig  
  vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark HF. 
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1 INNLEDNING 
 
  
1.1 Bakgrunn, formål 

I de senere år er det avdekket flere omfattende mislighetssaker knyttet til byggevirksomhet og 
eiendomsforvaltning i offentlig sektor, hvor ansatte i virksomheten er involvert (bl.a. ved Ullevål 
Universitetssykehus). Fra styrelederhold i foretakene i Helseregion Nord er det reist spørsmål om 
det er risiko for at slike misligheter også kan la seg gjennomføre her. På denne bakgrunn ble det 
våren 2007 besluttet at internrevisjonen i Helse Nord RHF skulle gjennomføre et 
revisjonsprosjekt med følgende formål:  

Å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for at 
misligheter knyttet til byggevirksomhet og eiendomsforvaltning ikke gjennomføres, og at 
slike misligheter blir avdekket dersom de likevel forekommer.  

I 2007/2008 gjennomførte internrevisjonen fire delprosjekter hvor internkontroll knyttet til 
byggevirksomhet og bygningsmessig vedlikehold ble vurdert. Revisjonen omfattet tre av 
helseforetakene i Helse Nord men ikke Helse Finnmark HF. På bakgrunn av konklusjonene i de 
fire delprosjektene ble det bestemt at et tilsvarende prosjekt skulle gjennomføres ved Helse 
Finnmark HF.  

Internrevisjonen har gått inn på bygningsmessig vedlikehold ved klinikk Hammerfest og flere 
utbyggings-/ombyggingsprosjekter innen psykiatrien: prosjekt 200619 Ombygging av lokaler 
VPP-bygg Hammerfest, prosjekt 200720 Ombygging kontorer BUP/VPP Alta og prosjekt 80005 
Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem Karasjok. 

 

1.2 Avgrensing og tilnærming i prosjektet  

Vi har fokusert på risikoen for misligheter som involverer egne medarbeidere med eller uten 
medvirkning utenfra (ofte benevnt ”interne misligheter”), f.eks. i form av korrupsjon som kan 
innebære smøring og bestikkelser, innkjøp til eget bruk m.m. Vi har ikke gått inn på risikoen for 
rene eksterne misligheter, altså svindel og andre misligheter begått av tredjemann uten 
medvirkning fra personer ”på innsiden”.  
 
Revisjonsprosjektet dreier seg om hvorvidt de rutiner og kontrolltiltak som er etablert er egnet til 
å hindre gjennomføring av denne type misligheter i forbindelse med bygningsmessig vedlikehold 
og byggeprosjekter, eventuelt til å avdekke slike dersom de likevel skulle skje (jf. formålet 
gjengitt i pkt 1.1 ovenfor). Det dreier seg altså ikke om gransking av om misligheter faktisk har 
skjedd. 
 
Internrevisjonen har gjort en vurdering av hvilke internkontrollelementer som er særlig relevante 
for å hindre eller avdekke interne misligheter, se pkt 1.3 nedenfor. Deretter har vi undersøkt i 
hvilken grad disse internkontrolltiltakene er etablert på tilfredsstillende vis ved driftsavdelingen i 
Hammerfest og ved Helse Finnmark HF som helhet.  
 
Revisjonen gjelder rutiner og tiltak som var etablert i perioden fram til høsten 2008. Rutiner og 
prosedyrer som er beskrevet her kan være endret i ettertid. I den grad vi er kjent med slike 
endringer, er det nevnt i rapporten.  
 
Arbeidet er utført ved dokumentstudier, regnskapsgjennomgang, intervjuer og samtaler. 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har hatt bistand fra KPMG AS i revisjonsprosjektet.  
 
Våre funn og konklusjoner er gjennomgått i et oppsummeringsmøte den 3. april 2009 med Helse 
Finnmark HFs administrerende direktør, økonomisjef og driftssjef.  
 
En omfattende dokumentasjonsmengde har vært tilgjengelig under revisjonen. De mest sentrale 
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dokumentene fremgår av vedlegg 2 til rapporten, hvor det også er tatt inn en oversikt over hvem 
som er intervjuet.  

 
1.3 Viktige internkontrollelementer  

Det fremgår av § 3 i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten at helseforetakene skal etablere et 
internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres 
og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter. Kravet er 
utdypet i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, og i bestiller-/oppdragsdokument 
fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF. Også i bestiller-/oppdragsdokumenter 
fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark HF er det stilt krav til internkontrollen, se f.eks. pkt 2.1 i 
bestillerdokumentet for 2006, hvor det står: ”Helse Finnmark HF må kunne dokumentere et godt 
fungerende internkontrollsystem. Det innebærer bl.a. at foretaket må etablere ordninger som 
forebygger, avdekker og retter opp avvik fra faglige normer og aktuelle lover og bestemmelser.”  
 
Interne misligheter kan gjennomføres på forskjellige måter og være av ulik karakter. Omfattende, 
grove og planlagte misligheter kan f.eks. gå ut på at en som arbeider i foretaket bevisst belaster 
virksomheten med innkjøp gjort til privat bruk eller driver et utstrakt samarbeid med tredjemann 
som den ene eller begge parter har fordel av. I andre tilfeller handler den ansatte i strid med 
foretakets interesser pga kunnskapsmangel, uforstand og naivitet, kanskje fordi han/hun vil være 
imøtekommende overfor en leverandør eller ikke klarer å stå i mot press fra denne. En 
hensiktsmessig internkontroll skal være egnet til å gi tilstrekkelig sikkerhet for at alle varianter 
av interne misligheter hindres eller avdekkes. 
 
Internrevisjonen vurderer følgende internkontrollelementer som særlig vesentlige i denne 
forbindelse: 

1.3.1 Fokus på etikk  
 

Interne misligheter innebærer uetisk opptreden. Ved å øke de ansattes kunnskap og bevissthet om 
hva det er akseptabelt å foreta seg og hva man ikke kan gjøre, reduseres risikoen for at noen 
handler i strid med foretakets interesser pga naivitet og uforstand. Fokus på etikk har neppe 
samme effekt i forhold til grove, overlagte misligheter, hvor medarbeideren utvilsomt er klar 
over at han eller hun gjør noe som er galt og uetisk. Men også disse tilfellene kan ha startet med 
en ubetenksom handling som vedkommende ikke så rekkevidden av. Bevissthet omkring etikk er 
derfor et viktig forebyggende tiltak også i denne sammenheng.  
 
Det er ikke uvanlig at den eksterne tredjemann i en intern mislighetssak er en som medarbeideren 
har nær tilknytning til fra tidligere, f.eks. en slektning eller et familiemedlem. Det kan også være 
et firma hvor medarbeideren selv eller noen i nær familie har eierandeler eller styreverv, har vært 
ansatt tidligere, osv. Dersom slike bindinger foreligger er det viktig at ledelsen er kjent med det 
og kan etablere rutiner og fordele arbeidsoppgaver slik at mislighetsrisikoen motvirkes. 
Internrevisjonen har derfor sett på om foretaket har hatt fokus på om personer med sentrale roller 
knyttet til innkjøpsfunksjon, vedlikeholds- og byggeprosjekter har slike nære forbindelser til 
leverandører/entreprenører.  

1.3.2 Risikovurdering  
 

All virksomhet innebærer risiko for at noe går galt. Den risikoen kan man velge å leve med, eller 
man kan redusere den ved relevante tiltak. Det kan også tenkes at risikoen kan elimineres helt.  
Valget mellom disse alternativene bør tas bevisst, og det forutsetter at man er klar over hvilke 
risikoer som foreligger. Risikovurdering er derfor et viktig kontrolltiltak, også i forhold til interne 
misligheter. Man vurderer hva mislighetene kan gå ut på og hvordan de kan gjennomføres, samt 
sannsynlighet og mulige konsekvenser. Dette legges til grunn for en vurdering av mulige tiltak 
før det tas beslutning om hvordan man skal forholde seg. Analysen kan foretas særskilt i forhold 
til den enkelte seksjon/avdeling, eller være del av en mer omfattende risikovurdering i klinikken 
eller foretaket.  
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Krav om at risikovurderinger skal foretas fremgår bl.a. av protokoll fra foretaksmøte i Helse 
Nord RHF 25.01.06 (pkt 4.2.1 Krav til internkontroll i Helse Nord RHF): ”Styret i Helse Nord 
RHF skal påse at internkontrollen i det regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen er 
sikret i tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte, tilpasset risiko og vesentlighet…”) 

1.3.3 Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser  
 

Helseforetakene skal følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Lovens § 5 stiller følgende 
grunnleggende krav til anskaffelser:  

Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk 
standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling 
mellom leverandører. 
 
En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse.  
 
Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og 
etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen.  
 
Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av 
objektive og ikke-diskriminerende kriterier.  
 

I en organisasjon hvor regelverket om offentlige anskaffelser etterleves konsekvent er det 
vanskelig å gjennomføre misligheter som innebærer forskjellsbehandling av leverandører. 
Rutiner som sikrer at regelverket er kjent og blir fulgt, er derfor viktig for å gardere seg mot 
interne misligheter.  

1.3.4 Ansvars- og arbeidsdeling  
 

En som kan håndtere en anbuds-, anskaffelses- eller innkjøpsprosess ”fra a til å” uten at andre 
involveres i særlig grad, har gode muligheter til å gjennomføre (eller legge grunnlag for) 
misligheter som det er lite sannsynlig at noen vil avdekke. En hensiktsmessig fordeling av ansvar 
og arbeidsoppgaver mellom flere medarbeidere er derfor et viktig kontrollelement i forhold til 
mislighetsrisiko.  

1.3.5 Budsjettprosess og budsjettoppfølging  
 

Interne misligheter vil innebære at noen beriker seg på foretakets bekostning, dvs. at dets 
kostnader blir høyere enn de burde være. Dette betyr at foretaket kan oppdage overskridelsen og 
komme på sporet av misligheten ved å sammenligne de faktiske kostnadene med gode og presise 
forventninger (med mindre det dreier seg om bagatellmessige beløp). Dette forutsetter at det 
foreligger et realistisk budsjett på tilstrekkelig detaljert nivå og at det foretas god og jevnlig 
budsjettoppfølging hvor overskridelser analyseres.  
 
En god prosess rundt utarbeidelse og oppfølging av foretakets/avdelingens budsjett er dermed et 
viktig tiltak for å øke muligheten for å avdekke interne misligheter av noen størrelse.  
 

2 FUNN, VURDERINGER OG ANBEFALINGER 
 
Internrevisjonen har vurdert hvordan internkontrollelementene som er nevnt i pkt 1.3.1 t.o.m. 
1.3.5 ovenfor er ivaretatt ved byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold ved Helse 
Finnmark HF, med utgangspunkt i virksomheten ved klinikk Hammerfest.  
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2.1 Fokus på etikk  

2.1.1 Funn og vurderinger  
 
Styret i Helse Finnmark HF har tatt til etterretning de etiske retningslinjer for ansatte i Helse 
Nord som ble vedtatt av RHF-styret i mai 2007. Regelverket er gjort kjent for ledere og 
foretakstillitsvalgte, med beskjed om at reglene skal gjøres kjent i organisasjonen.  
 
Etikk omhandles også i foretakets Verdigrunnlag. Verdigrunnlaget tas opp i kurs for nyansatte og 
turnuskandidater, og i lederkurs. Målsettingen er at alle skal kjenne til foretakets verdigrunnlag, 
og at lederne skal kommunisere dette til sine underordnede.  

I intervjuer og samtaler har det fremkommet at Verdigrunnlaget og de etiske retningslinjer er 
godt kjent på ledernivå, men at regelverket ikke er godt nok kjent blant de ansatte ute i 
organisasjonen.   

Intervjuene viser videre at det ikke er gjort noen systematisk kontroll eller bakgrunnssjekk for å 
skaffe oversikt over om personer med sentrale roller i foretaket kan ha nære forbindelser til 
leverandører/entreprenører. Det blir spurt om slike forhold i forbindelse med ansettelser, men 
man har ikke foretatt en systematisk innsamling av data for alle ansatte i sentrale roller. Gjennom 
intervjuene har det også kommet fram at habilitetsspørsmål blir løpende vurdert.  

Totalt sett synes ledelsen og foretaket å ha tilfredsstillende fokus på etiske forhold.  

2.1.2 Anbefalinger  
 

Internrevisjonen vil anbefale at det gjennomføres tiltak for å sikre at ansatte i hele organisasjonen 
er kjent med foretakets Verdigrunnlag og de etiske retningslinjene fra Helse Nord.  

 
Videre bør det vurderes etablert rutiner som gir ledelsen en bedre oversikt over eventuelle 
forbindelser mellom sentrale medarbeidere og potensielle leverandører/forbindelser. 

 

2.2 Risikovurdering  

2.2.1 Funn og vurderinger  
 

Det er ikke gjennomført noen konkret og dokumentert vurdering av mislighetsrisiko, verken på 
overordnet nivå i helseforetaket eller ved driftsavdelingen. Dette er uheldig, da en systematisk 
utført risikovurdering er viktig for å sikre at alle vesentlige risikoforhold fanges opp. En 
dokumentert risikovurdering er også viktig som begrunnelse når man velger å akseptere risiko på 
et visst nivå.  
 
Gjennom intervjuene kom det fram flere eksempler som viste at de ansatte var oppmerksom på, 
og opptatt av, ulike risikoforhold, men uten at det er dokumenterte tiltak/prosedyrer for å 
redusere risikoen. Det gjelder blant annet: 

- mulige habilitetsproblemer i forhold til leverandører 

- manglende oppfølging av innleide konsulenter 

- for lite intern kompetanse hos ansatte i Helse Finnmark HF om oppføring og drift av bygg.  
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2.2.2 Anbefalinger  
 

Internrevisjonen anser det som viktig at Helse Finnmark HF for fremtiden foretar dokumenterte 
risikovurderinger i forhold til mislighetsrisiko, og at vurderingene legges til grunn for etablering 
av rutiner og kontrolltiltak. Slike vurderinger bør også gjøres for øvrige deler av virksomheten, 
jf. kravet om et godt fungerende internkontrollsystem som er tilpasset risiko og vesentlighet i 
foretaket. Vi anbefaler at ledelsen ved Helse Finnmark HF snarest tar stilling til hvordan man 
best kan innfri disse kravene, og gjennomfører risikovurderingsprosesser i samsvar med dette. 
Dette bør ses i sammenheng med det pågående arbeid med å implementere helhetlig risikostyring 
i foretaket. 
 

2.3 Etterlevelse av regelverk om offentlige anskaffelser  

2.3.1 Funn og vurderinger  
 

Internrevisjonen har foretatt revisjonshandlinger med sikte på å avklare følgende forhold knyttet 
til offentlige anskaffelser:  
 

a. Er regelverket fulgt ved utlysning og inngåelse av avtaler?  
 
I den anledning har vi undersøkt om det er gjennomført anbudsrunder for de tre utvalgte 
byggeprosjektene. Videre har vi lagt opp til å undersøke om det ved anbudsrundene er 
ført forskriftsmessig protokoll, om riktig prosedyre er benyttet og om det er gitt 
tilfredsstillende begrunnelse for valg av leverandør i overensstemmelse med 
tildelingskriteriene.  
 

b. Har avdelingen forholdt seg lojalt til inngåtte avtaler, eller er det gjort innkjøp fra andre i 
tilfeller hvor leverandør med avtale skulle vært benyttet?  
Og er det gjort innkjøp uten avtale, der avtale burde vært inngått?  
 
Gjennom intervjuer har vi bl.a. undersøkt om medarbeiderne har oversikt over hvilke 
rammeavtaler som er inngått og som er aktuelle for bygningsmessig vedlikehold.  
 
Videre har vi, med utgangspunkt i leverandørreskontro, kontrollert ved stikkprøver om 
det er anskaffet varer eller tjenester hos leverandører uten avtale, når man har avtale med 
annen leverandør om slike varer/tjenester. For innkjøp av type vare/tjeneste som det ikke 
foreligger avtale om, har vi vurdert om anskaffelsene er av en art og et omfang som 
krever avtale. 
 

Til pkt a – er regelverket fulgt ved utlysning? 
 
Testen vi foretok for de tre utvalgte byggeprosjektene viste at det ikke kunne fremlegges 
anskaffelsesprotokoller som krevd i § 3-2 i forskrift om offentlige anskaffelser. Dermed kan det 
heller ikke konstateres om regelverket for øvrig er fulgt ved inngåelse av avtalene, og det 
grunnleggende prinsippet om etterprøvbarhet (lov om offentlige anskaffelser § 5) er ikke 
ivaretatt. Alle som har vært involvert i prosessene og som internrevisjonen har vært i kontakt 
med mener at det ble ført anskaffelsesprotokoller, men til tross for grundige undersøkelser har 
foretaket  ikke lyktes med å fremskaffe dem. For prosjekt 200720 Ombygging av lokaler VPP-
bygg Alta finnes det protokoll i forbindelse med valg av prosjektleder for de byggeprosjektene 
man hadde ved DPS Vest Finnmark. Ut fra dokumentasjonen som foreligger synes det som om 
Barlindhaug Consult har hatt det videre ansvar for å kjøre anbudsrunder og føre protokoller i 
prosjektet, uten at man har funnet noen kopier hos Helse Finnmark HF.   
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I tilbakemelding på utkast til denne rapporten skriver foretakets direktør og økonomisjef: ”Som 
en generell kommentar vil vi si at Helse Finnmark etterlever Lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser. I alle anskaffelser som innkjøpsavdelingen er involvert i følger vi reglene etter beste 
evne. Kunngjøringer er etter regelverket og konkurranse blir alltid benyttet, selv om 
anskaffelsen(e) er under de satte terskelverdier.” 

  
Til pkt b – har man forholdt seg lojalt til inngåtte avtaler, og har man inngått avtaler der det er 
påkrevd? 
 
Rammeavtaler som gjelder for Helse Finnmark HF er arkivert i innkjøpsavdelingen. Det har 
imidlertid ikke foreligget noen samlet oversikt over rammeavtalene, men foretaket opplyser at 
det arbeides med å få på plass en slik oversikt nå.  

Aktuelle avtaler har blitt distribuert til brukerne via e-post. I intervjuer ble det likevel gitt uttrykk 
for usikkerhet om hvilke leverandører man har rammeavtale med.  

Innkjøpene er stort sett foretatt hos leverandører man har brukt over lang tid, ofte uten at man vet 
om avtale er inngått. Generelt synes det også som kunnskapen om regelverkets innhold er noe 
varierende på vedlikeholdsavdelingen, noe som bl.a. medfører risiko for at det gjøres innkjøp 
uten avtale i tilfeller hvor det burde gjennomføres anbudskonkurranse og inngås avtale. I noen 
tilfeller er det så betydelige innkjøp i løpet av året at det burde vært inngått avtaler. Man har også 
hatt løpende avtaler med enkelte leverandører som har gått fra år til år, uten at det har vært 
gjennomført anbudskonkurranse. 

Foretaket skal nå ha iverksatt tiltak for å kartlegge nærmere hvilke innkjøp dette gjelder, og det 
opplyses at nye avtaler vil bli inngått i løpet av høsten 2009.  

Vår gjennomgang har også vist at informasjonen på foretakets intranett om regelverket for 
offentlige anskaffelser ikke har vært korrekt, og dermed kan ha vært villedende for ansatte. De 
gamle bestemmelsene som gjaldt ut 2006 lå fortsatt inne. Dette innebærer bl.a. at brukere av 
håndboken får feil informasjon om nasjonal terskelverdi (som er hevet fra kr 200’ til kr 500’), at 
de ikke gjøres oppmerksom på kravet om anskaffelsesprotokoll for anskaffelser til over kr 100’, 
og at frister og paragrafhenvisninger er feil. Gjenomgangen viser at det er en del anskaffelser 
over kr. 100.000,- hvor det skulle vært skrevet protokoll, hvor dette ikke er gjennomført.  

Foretaksledelsen opplyser at det er iverksatt arbeid med å få på plass riktig informasjon, og at 
prosedyrer og informasjon vil foreligge i løpet av høsten 2009. 

I intervjuer ble det for øvrig opplyst at man tidligere kjørte flere anbudskonkurranser på mindre 
arbeider. Dette gjøres sjeldnere nå fordi man etter hvert ikke fikk inn tilbud. Entreprenørene 
ønsket ikke å regne på mindre jobber i størrelsesorden noen hundre tusen kroner ved Helse 
Finnmark, siden det var usikkert om arbeidet i det hele tatt ville bli gjennomført. For å få arbeid 
utført måtte man da velge den entreprenør som hadde kapasitet til å utføre jobben, uten at det ble 
avtalt noen fast pris. I slike tilfeller er det viktig å dokumentere dette i protokoll. 

2.3.2 Anbefalinger  
 

Internrevisjonen anbefaler at Helse Finnmark HF arbeider videre med tiltak som bidrar til å sikre 
at det alltid gjennomføres konkurranse der det er påkrevd, og at konkurransene gjennomføres i 
samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Aktuelle tiltak kan f.eks. være opplæring av 
ansatte med bestillermyndighet, etablering av rutiner som begrenser hvem som har adgang til å 
gjennomføre prosessene, og rutiner som sikrer løpende oppdatering av informasjon på intranett.  

Videre anbefaler vi at Helse Finnmark HF iverksetter tiltak for å sikre at forskriftspålagte 
anskaffelsesprotokoller blir ført og oppbevart på en betryggende måte, og slik at det på enkelt vis 
er mulig å finne disse fram når de etterspørres. 
 
Vi anbefaler også at arbeidet med oversikter over inngåtte rammeavtaler gis høy prioritet, og at 
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det legges vekt på å gjøre avtalene lett tilgjengelige og godt kjent for alle som skal forholde seg 
til dem. 

 

2.4 Ansvars- og arbeidsdeling  

2.4.1 Funn og vurderinger  
 
Elektronisk dokumentflyt i Basware sørger for at regler i forhold til attestasjon og anvisning 
følges. Man har plan for unntaksrutiner ved ferietid og lignende. Våre stikkprøvekontroller viste 
at rutinene fungerer som forutsatt.  
 
Gjennom intervjuene kom det fram at man delvis mangler stillingsinstrukser på mellomleder- og 
underordnet nivå. I denne sammenheng kan det tenkes å være et problem at ansatte ute i 
driftsorganisasjonen kan være delegert bestillingsfullmakt slik at de kan påføre foretaket 
kostnader den som har attestasjonsfullmakt ikke har annet valg enn å godta. I driftsavdelingen 
oppfattes ikke dette å være noen stor risiko i og med at alle vet hvor begrensede budsjetter 
avdelingen har, og alle innkjøp skal være avklart før bestilling foretas.   

Et annet område det synes som man ikke har vært tilstrekkelig opptatt av, er hvilke fullmakter 
innleide konsulenter skal ha, og hvordan disse skal følges opp. Vi viser i den forbindelse til punkt 
2.2 ovenfor, om risikovurdering.  

2.4.2 Anbefalinger  

 
Internrevisjonen vil anbefale at arbeids- og ansvarsdelingen ved avdeling for drift og vedlikehold 
reguleres klarere gjennom stillingsinstrukser og skriftlige retningslinjer på alle stillingsnivåer. 
Her bør det bl.a. fastsettes hvem som kan foreta bestillinger, hvilke beløpsgrenser som gjelder for 
bestilling og attestasjon, i hvilke tilfeller bestillingsfullmakt eventuelt kan delegeres, og hvilke 
kontroller som skal gjennomføres før attestasjon. Vi vil også anbefale en rutine hvor bestilling 
godkjennes før kjøpet gjennomføres, gjerne ved bruk av Clockwork når den funksjonen i 
innkjøpssystemet tas i bruk. 
 

2.5 Budsjettprosess og budsjettoppfølging  

2.5.1 Funn og vurderinger  
 
I dette revisjonsprosjektet har vi ikke gått nærmere inn på prosessen fram mot styrevedtatt 
budsjett for drift og eiendom. Revisjonen har i hovedsak vært rettet mot at avdelingen har en god 
og regelmessig budsjettoppfølging hvor større avvik fra budsjett analyseres og forklares.  

Gjennomgangen har vist at foretaket har en formell styringsdialog knyttet til budsjett for drift og 
eiendom. Dialogen foregår både skriftlig og muntlig. Hver måned avholdes det møte mellom 
driftssjef, avdelingsledere og økonomikonsulent, og det skrives referat. Hva som er ramme for 
den enkelte avdeling skal være meddelt de enkelte ledere, slik at de vet hva de har å forholde seg 
til. Det vesentligste av budsjettet er bundet opp i faste kostnader, og man har lite ”frie midler” til 
nye vedlikeholdsprosjekter eller hendelser som oppstår. 

En vesentlig svakhet synes å være at man bare rapporterer på forbruk i kroner mot budsjett, og 
ikke på om man har nådd de målsettinger man har satt for midlene som er brukt. Rapporteringen 
kan dermed vise at man holder budsjettet, og ledelsen er trygg på at man unngår overskridelser, 
mens realiteten er at man har et betydelig overforbruk på utført arbeid. Slike forhold burde 
rapporteres opp til foretaksledelsen. Hvis det ikke meldes fra om slike overskridelser/etterslep, 
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men i stedet kompenseres ved at øvrig planlagt vedlikehold eller andre prosjekter utsettes, vil 
ikke merkostnadene fremgå av regnskaps- og økonomirapportene til foretaksledelsen. Det 
oppstår da et ikke rapportert etterslep som vil belaste regnskapet i fremtidige perioder.  
 
I ett intervju ble det gitt uttrykk for at økonomikonsulentene har svært begrenset med tid til 
analyser og oppfølging, og at det kan forekomme regnskapsmessig sammenblanding av 
investeringer og vedlikehold. Det ble også vist til at prosjektstyringen fra prosjektansvarlig i 
forhold til å rapportere framdrift har vært mangelfull, og at man ikke har fokusert på oppdaterte 
prognoser. Økonomikonsulentene skal ikke ha hatt muligheter eller tid til å foreta nødvendig 
oppfølging. Det ble bl.a. vist til at sluttkostnader for prosjekter sjelden stemmer med det som er 
budsjettert, bl.a. fordi det ofte gjøres betydelige endringer under veis i prosjektet.  

Manglende kapasitet ved økonomi- og regnskapsavdelingen, med hyppig skifting av ansatte, kan 
i denne forbindelse være en reell risikofaktor, uten at internrevisjonen har vurdert dette nærmere.  

Vi er informert om at man ved foretaket er i gang med å se på endringer i rutinene, blant annet i 
forhold til en mer detaljert avviksrapportering med begrunnelse for avvik. Dette omfatter også en 
rutine i forhold til hvordan prioriteringsrekkefølgen for ulike prosjekter skal være, og i forhold til 
omprioriteringer. Det er også et mål for ledelsen å få til en bedre rapportering mht. om man når 
de mål som er satt, og om fremdrift står i forhold til forbruk.  

Ledelsen ved Helse Finnmark HF sier i sin tilbakemelding på utkast til denne rapporten:  
”I rapporten fremkommer at økonomioppfølging har vært begrenset og at det har forekommet 
sammenblanding av vedlikehold og investering. Dette er ikke korrekt. Økonomioppfølgingen 
skjer månedlig, og er intensivert ved at driftsjef også deltar på disse oppfølgingsmøtene. Dette er 
altså på plass. At det har vært en sammenblanding av vedlikehold og investering er feil. Dette 
kvalitetssikres av regnskap. Det er også fokus på vedlikeholdsplaner i hvert møte. Referater 
følges opp i påfølgende møte og det referatføres om oppgaver er gjennomført eller ikke.” 

2.5.2 Anbefalinger  
 

Det har kommet klart fram i våre samtaler med ledelsen og i tilbakemelding på rapportutkastet at 
man tar tak i svakhetene ved budsjettoppfølgingen. Det er etter internrevisjonens vurdering 
påkrevd, og aktuelle tiltak kan bl.a. være:  

- Månedlig rapportering fra driftssjef om den økonomiske utviklingen og om eventuelle avvik 
fra budsjett. Rapporteringen bør inneholde opplysninger om eventuelle forventede 
overskridelser eller innsparinger på enkeltprosjekter, og vurdering av om gjenværende 
budsjett er tilstrekkelig til å dekke planlagte vedlikeholdsoppgaver resten av året. Hvis 
budsjettet ikke er tilstrekkelig bør det rapporteres om størrelsen på nødvendig innsparinger, 
og eventuelt hvilke oppgaver som skyves ut i tid. Det kan være hensiktsmessig å utarbeide en 
mal for slik rapportering. 

- Månedlig rapportering fra tekniske sjefer til driftssjef om forbruk i forhold til budsjett, og 
forhold nevnt i pkt. 2.5.1. I den utstrekning det vil være nødvendig med innsparinger bør 
forslag til dette komme fra tekniske sjefer, med kommentarer om konsekvenser. 

- Gjennomføring av månedlige budsjettoppfølgingsmøter, og referat fra disse møtene.  
 

2.6 Sammenligning med andre foretak  

Som nevnt i pkt 1.1 ble det i 2007/2008 gjennomført fire delprosjekter i Helse Nord med 
tilsvarende formål som i dette revisjonsprosjektet. I samlerapporten (Internrevisjonsrapport 
05/08) var det tatt inn en sammenfattende oversikt over funn og konklusjoner i de fire 
delprosjektene. Denne oversikten har vi oppdatert med funnene for Helse Finnmark HF som 
beskrevet her i rapporten, se vedlegg 1. (Det gjøres oppmerksom på at endringer som er 
gjennomført i de øvrige foretakene etter at rapporten ble avlagt i 2008, ikke er hensyntatt i 
oversikten.) 
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3 OPPSUMMERING, TOTALVURDERING 
  
Det økonomiske tapet ved eventuelle interne misligheter knyttet til bygningsmessig vedlikehold 
og byggeprosjekter ved et sykehus kan bli betydelig hvis relevante internkontrolltiltak ikke er på 
plass. Misligheter kan dessuten resultere i negativ fokus og medieomtale (”omdømmerisiko”). 
Hensynet til involverte medarbeidere som kan la seg forlede til å begå misligheter i et miljø 
preget av dårlig internkontroll, tilsier også at viktige internkontrollelementer må være på plass, 
også som sikring mot at noen blir gjenstand for urettmessig mistanke. 
 
I forhold til mislighetsrisiko ved bygningsmessig vedlikehold og utbyggingsprosjekter ved Helse 
Finnmark HF, kan det konstateres at mange viktige tiltak og kontrollrutiner er på plass. 
Anbefalingene foran i rapporten viser likevel at mye kan forbedres:  
 
Det er konstatert mangel på systematiske, dokumenterte risikovurderinger, manglende samlet 
oversikt over inngåtte rammeavtaler, mangelfull dokumentasjon av overholdelse av regler i 
forhold til offentlige innkjøp, samt svakheter i rutiner for økonomirapportering/ 
budsjettoppfølging.  
 
Ledelsen og foretaket synes å ha tilfredsstillende fokus på etiske forhold, men også her er det 
rom for forbedringer.  
 
Alt i alt utgjør dette svakheter som øker risikoen betydelig. Samlet sett kan det dermed ikke sies 
å være etablert en internkontroll som gir tilstrekkelig sikkerhet for at interne misligheter ikke kan 
gjennomføres i tilknytning til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark 
HF, eller at slike misligheter ville bli avdekket dersom de likevel skulle ha forekommet.  
 
Internrevisjonen registrerer at ledelsen er oppmerksom på dette og at det arbeides med å få på 
plass nye rutiner som vil rette opp de avdekkede svakheter. 
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VEDLEGG 1:  
 
SAMMENLIGNING MED INTERNKONTROLL I ANDRE FORETAK, SOM 

BESKREVET I INTERNREVISJONSRAPPORT 05/08  
 
 
  

 
BYGGEPROSJEKTER: 

 
BYGNINGSMESSIG 

VEDLIKEHOLD: 
 

 
BYGN.MESS. 
VEDL.HOLD 
OG BYGGE-

PROSJEKTER 
 

 
INTERN- 
KONTROLL-
ELEMENT: 

 
NORDL.SYKE-
HUSET BODØ, 
SOMATIKK, 

BYGGETRINN 1 
 

 
HELGELANDS-

SYKEHUSET 
MOSJØEN, 

PROSJ. FAM 

 
H.SYKEHUSET 
SANDNESSJ., 

BYGN.MESSIG 
VEDLIKEHOLD 

 
UNN HF, 
ÅSGÅRD, 

BYGN.MESSIG 
VEDLIKEHOLD 

 
  

HELSE 
FINNMARK HF  

 
 
ETIKK 
GENERELT 

 
- Betydelig fokus  
- RHF-reglement 
ikke vedtatt, men 

egne etiske 
retningslinjer for 
byggeprosjekter 

 
 

 
- Beskjeden 
fokus (mest i 
enkeltsaker) 

- RHF-reglement 
ikke vedtatt, men 

etikk berørt i 
arbeidsreglement 

 

 
- Beskjeden 
fokus (mest i 
enkeltsaker)  

- RHF-reglement 
ikke vedtatt, men 

etikk berørt i 
arbeidsreglement 

 
- Beskjeden 
fokus (mest i 
enkeltsaker) 

- RHF-reglement 
vedtatt 

 

 
- Betydelig fokus 
- RHF-reglement 

tatt til etterret-
ning og gjort 

kjent. Også eget 
verdigrunnlag  
- Ikke kjent av 

alle 
 

 
ETIKK – 
KARTLEGG. 
AV FOR-
BINDELSER 
 

 
Nei 

 
Nei 

 
Nei 

 
- Er gjort, men 
med liten opp-

merksomhet. Er 
neppe fulgt opp. 
 

 
Ingen 

systematisk 
kartlegging 

 
RISIKO-
VURDERING 
 

 
Ikke 

dokumentert 

 
Ikke 

dokumentert 

 
Ikke 

dokumentert 

 
Ikke 

dokumentert 

 
Ikke 

dokumentert 

 
OFF.  
ANSKAF-
FELSER –  
 
GJENNOM-
FØRTE KON-
KURRANSER 

 
Ok 

 
Ok 

 
- Regelbrudd.  
(gjelder med.- 
teknisk utstyr, 

ikke bygn.messig 
vedl.hold) 

 

 
Ok 

 
- Regelbrudd   
- Forskrifts-

pålagte 
anskaffelses-
protokoller er 
ikke fremlagt 

 
OFF. 
ANSKAF-
FELSER –  
 
KJENNSKAP 
TIL/ETTER-
LEVELSE AV 
AVTALER 

 
Ok 

 
Ok 

 
- Dårlig kjent 
- Mangelfulle 
kunnskaper 

- Regelbrudd 

 
- Mangler 

oversikt, stor 
usikkerhet 

- Mangelfulle 
kunnskaper 
- Feilinfo på 

intranett 
- Ikke klare 
regelbrudd 

 

 
- Mangelfulle 
kunnskaper 

- Mangler samlet 
oversikt 

- Sannsynligvis 
regelbrudd 

- Feilinfo på 
intranett 
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INTERN- 
KONTROLL-
ELEMENT: 

 
NORDL.SYKE-
HUSET BODØ 

 

 
HELGELANDS-

SYKEHUSET 
MOSJØEN 

 
HELGELANDS-

SYKEHUSET 
SANDNESSJ. 

 
UNN HF, 
ÅSGÅRD 

 
 HELSE 

FINNMARK HF  

 
ANSVARS- 
OG 
ARBEIDS-
DELING 

 
- Manglende 
beløpsgrenser  

 
- Ikke dokumen-
tert vurdering av/ 

kompensering 
for unnlatt arb.-
deling mellom 

prosjektleder og 
byggeleder 

 

 
- Uklart innhold i 
attestasj./anvisn. 

- Manglende/ 
uklare beløps-

grenser 
- Bestilling uten 

formell 
myndighet 

 

 
- Mangelfulle 

instrukser/ 
retningslinjer  
- Manglende 
beløpsgrenser  

 

 
- Mangelfulle 

instrukser/ 
retningslinjer  

 
 

 
BUDSJETT 
(PRIMÆRT 
OM OPP-
FØLGING) 

 
- Stor post 

”uforutsett” 
- Manglende 
skriftlighet 

- Manglende 
avstemming 

byggeregnskap – 
finansregnskap 

 

 
- Manglende 
skriftlighet 

- Manglende av-
stemming bygge-

regnskap – 
finansregnskap 

 

 
- Svikt i rutine 
for økonomi-
rapportering 
- Manglende 
prognoser/ 

forventninger 

 
- Uformelt, 
manglende 
skriftlighet 

- Manglende 
prognoser/ 

forventninger 
 

 
- Manglende 
prognoser/ 

forventninger  
- Manglende 

skriftlig 
rapportering fra 
tekniske sjefer 
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VEDLEGG 2:  
 

DOKUMENTER, REGISTRE, INTERVJUER 
 
En omfattende dokumentasjonsmengde har vært tilgjengelig under revisjonen, både i form av 
dokumenter og regnskaper/registre. De mest sentrale av disse er: 
 
- Div. bestillerdokument (oppdragsdokument) fra Helse Nord RHF til Helse Finnmark HF 
- Div. bilagsdokumentasjon for anbudsprosess inkl. tilbud, evalueringer, tilbudsinnstilling og 

avtaler 
- Økonomihåndbok med diverse rutinebeskrivelser 
- Diverse avtaler 
- Hovedbok og reskontro i Agresso 
- Regnskapsdokumentasjon (inng. fakturaer m.m.)  
 
 
Internrevisjonen har intervjuet følgende medarbeidere: 
 
- Foretaksdirektør Eva Håheim Pedersen 
- Direktørens stedfortreder Jan-Erik Hansen 
- Klinikksjef Hammerfest Kristine Breivik 
- Innkjøpssjef Trond Michelsen 
- Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi 
- Driftssjef Violet Bjørgve 
- Teknisk sjef Hammerfest Tor Birger Grønnum 
- Økonomikonsulent Ståle Aarseth 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009 200900042-7 013 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 
 

 

STYRESAK 89-2009  INSTRUKS FOR STYRETS  
 REVISJONSKOMITÉ – ENDRING 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Formål/sammendrag 
Instruks for revisjonskomiteen (den gang kontrollkomiteen) i Helse Nord RHF ble vedtatt i 
styresak 125-2005, den 13. desember 2005. Instruksen er senere endret ved tre anledninger, i 
styresak 28-2006, styresak 114-2007 og sist i styresak 50-2008 (14. mai 2008). 
 
De tidligere endringene har vært beskjedne og har primært gått ut på å tilpasse instruksen til 
nye krav fra Helse- og omsorgsdepartementet. I denne saken foreslås det mer omfattende 
endringer i instruksens struktur og innhold.  
 
Bakgrunn 
I møte, den 24. august 2009 drøftet revisjonskomiteen sin instruks (sak 15/09), og konstaterte 
at det var behov for visse endringer.  
 
Saken ble fulgt opp i møte, den 28. september 2009, da utkast til endret instruks ble behandlet 
(sak 19/09). En enstemmig komité besluttet å anbefale styret å fastsette utkastet som ny 
instruks for styrets revisjonskomité, jf. pkt 3, første ledd i gjeldende instruks for 
revisjonskomiteen (”Styret fastsetter instruks for revisjonskomiteen.”).  
 
Gjennom de foreslåtte endringer ønsker komiteen å: 
 
- forbedre instruksens oppbygging/struktur og gi den en mer overordnet og mindre  
- detaljfokusert form  
- endre formuleringer som kunne leses som de påla komiteen et ansvar for iverksetting av  
- tiltak som går lengre enn hva som faktisk er (og skal være) tilfelle 
- presisere revisjonskomiteens oppgaver i forhold til foretaksgruppens virksomhets- og  
- risikostyring, samt oppgaver knyttet til ekstern revisjon og årsregnskap/konsernregnskap  
- rydde opp i ordningen med fast møtende varamedlem ved at varamedlemmet blir et 

ordinært medlem (lik ordning som i Helse Sør-Øst RHF) 
- fremheve revisjonskomiteens generelle taushetsplikt 

 
Vurdering/konklusjon 
Det vises til forslag til endringer i revisjonskomiteens instruks. Adm. direktør har ingen 
merknader til det fremlagte forslaget fra revisjonskomiteen i Helse Nord RHF.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Vedlagte forslag vedtas som ny Instruks for styrets revisjonskomité i Helse Nord RHF. 
 
 
Bodø, den 9. oktober 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Forslag til Instruks for styrets revisjonskomité i Helse Nord RHF 
 Gjeldende instruks for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF,  
 vedtatt av styret den 14. mai 2008 
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Instruks for 
styrets revisjonskomité i  

Helse Nord RHF 
 
 
 
 

Vedtatt av styret i Helse Nord RHF ….   
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INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSKOMITÉ I HELSE 
NORD RHF 

 

1. Formål 
Revisjonskomiteens er et underutvalg av styret for Helse Nord RHF, som har til formål 
å styrke styrets fokus på virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen. 

2. Organisering og sammensetning 
Revisjonskomiteen består av fire medlemmer som velges av og blant styrets 
medlemmer. Minst ett av medlemmene skal ha regnskaps- eller revisjonsfaglig 
kompetanse. Styret velger leder av revisjonskomiteen. 
 
Revisjonskomiteens medlemmer oppnevnes med tilsvarende funksjonstid som for 
styremedlemmer. Nytt medlem oppnevnes hvis ett medlem trer ut av komiteen.  

3. Oppgaver 
Revisjonskomiteen skal: 

 Føre tilsyn med at det er etablert risikostyring og internkontroll tilpasset risikoen 
i foretaksgruppen, som bidrar til å sikre  

o målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser 
o pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata  
o etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav inklusive etiske 

retningslinjer  
o tilfredsstillende oppfølging av feil og avvik rapportert fra tilsyns- og 

kontrollmyndigheter.  
 Se etter at Helse Nord har en uavhengig og effektiv intern revisjon. Dette 

innebærer bl.a. følgende: 
o holde seg orientert om internrevisjonens arbeid og føre tilsyn med at 

dette foregår i samsvar med faglige standarder og profesjonelle krav 
o behandle forslag til plan for internrevisjon 
o godkjenne vesentlige oppgaver for internrevisjonen utenfor vedtatt 

revisjonsplan 
o vedta forslag til budsjett for internrevisjonen, for innarbeidelse i 

administrerende direktørs forslag til Helse Nord RHFs budsjett. 
 Følge opp ekstern revisjons arbeid ved bl.a.:  

o å føre tilsyn med at revisjonen utføres i samsvar med faglige standarder 
og profesjonelle krav 

o å gjennomgå vesentlige forhold knyttet til Helse Nords årsregnskap/ 
konsernregnskap sammen med ekstern revisor 

4. Ansvar og myndighet 
Revisjonskomiteen er ansvarlig for utføringen av sine oppgaver bare overfor styret i 
Helse Nord RHF. Styrets og det enkelte styremedlems ansvar blir ikke endret som følge 
av revisjonskomiteens arbeid. 
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Revisjonskomiteen har myndighet til å iverksette undersøkelser av alle forhold i 
foretaksgruppen. Alle ansatte skal gi de opplysningene og yte den bistand som 
revisjonskomiteen måtte be om, med forbehold om avgrensninger i lov og regelverk.  
 
Revisjonskomiteen utfører normalt sine oppgaver ved å benytte Helse Nord RHFs 
internrevisjon, men kan også innhente ekstern bistand. 

5. Møter 
Revisjonskomiteen møter så ofte den finner det nødvendig, men minst fire ganger årlig.  
Komiteen utarbeider en årlig møte- og aktivitetsplan som legges fram for styret.  
 
Ordinær behandling i revisjonskomiteen skal skje i møter. Minst to medlemmer må 
delta for at møtet skal være lovlig satt. Revisjonskomiteen bestemmer selv sin 
møteform. 
 
Leder av internrevisjonen, eller den denne utpeker, er sekretær for revisjonskomiteen og 
deltar i møtene, med talerett. 
 
Innkalling til møtene skal skje skriftlig, og sakene som skal behandles skal gå fram av 
innkallingen. I spesielle tilfelle kan leder av revisjonskomiteen avgjøre at innkalling kan 
skje muntlig.  

6. Rapportering til styret 
Protokoll fra møtene i revisjonskomiteen skal legges fram for styret. 
 
Ved behov rapporterer revisjonskomiteen muntlig til styret.  
 
Etter pålegg fra styret, og når revisjonskomiteen vurderer det som nødvendig, skal 
enkeltsaker rapporteres skriftlig til styret. 
 
Revisjonskomiteen skal årlig utarbeide en rapport om arbeidet sitt og legge denne fram 
for styret. 
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INSTRUKS FOR REVISJONSKOMITEEN I HELSE NORD 
RHF 

 
 
 

1. Formål 
Revisjonskomiteen er et underutvalg av styret i Helse Nord RHF og har som formål å 
styrke styrets fokus på kontroll og tilsyn, blant annet ved å se til at Helse Nord har en 
uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon.  
 
Revisjonskomiteen skal forberede saker for styret og se til at krav som er gitt i 
regelverk, foretaksmøte og årlige oppdragsdokument blir tilfredsstilt. 
 
Revisjonskomiteen skal ha tilsyn med hvordan etiske retningslinjer blir etterlevd, og 
med andre tiltak som kan ha innvirkning på foretakenes omdømme.  

 
Komiteen kan i forbindelse med dette foreta undersøkinger på spesielle saksområder 
innen Helse Nord og rapportere til styret. 

 

2. Myndighet og ansvar 
Revisjonskomiteen er ansvarlig for utføringen av sine oppgaver bare overfor styret i 
Helse Nord RHF. Ansvaret til styret og det enkelte styremedlem blir ikke endret som 
følge av revisjonskomiteens arbeid. 

 
Revisjonskomiteen har myndighet til å undersøke alle forhold ved helseforetakene. Alle 
ansatte skal gi de opplysningene og yte den bistand som revisjonskomiteen måtte be om, 
med forbehold om avgrensinger i lov og regelverk. 

 
Revisjonskomiteen kan sette i verk de undersøkelser den finner nødvendig for å ivareta 
sine oppgaver. Revisjonskomiteen skal i slike situasjoner normalt benytte 
internrevisjonen, men kan også innhente eksterne råd og bistand. Kostnaden for arbeidet 
skal dekkes av Helse Nord RHF. 
 

3. Organisering 
Styret fastsetter instruks for revisjonskomiteen.  
 
Styret velger tre medlemmer og ett fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen, 
blant styrets medlemmer. Medlemmene må tilfredsstille eventuelle krav som er definert 
i lov, av eier eller i generelle krav til god virksomhetsstyring. 
 
Medlemmer til revisjonskomiteen velges i første styremøte etter nyoppnevning av 
eierrepresentanter, med samme funksjonstid som styremedlem.  
 
Styret velger leder av revisjonskomiteen. 
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4. Oppgaver 
Revisjonskomiteen skal følge opp de etablerte revisjonsfunksjonene i Helse Nord 
(ekstern og intern revisjon), for å sikre at de opptrer uavhengig og gjennomfører sine 
oppdrag i samsvar med faglige standarder og profesjonelle krav. 
 
Revisjonskomiteen skal gjennom sitt arbeid se til at Helse Nord har etablert 
internkontroll- og kvalitetssikringstiltak som er tilpasset risikoen i foretakene.  
 
Revisjonskomiteen skal forsikre seg om at styrings- og kontrollsystemene i foretakene 
sikrer korrekt økonomisk rapportering, etterleving av regelverk, samsvar med 
kvalitetskrav og pasientrettigheter.  
 

 Revisjonskomiteen skal holde seg orientert om tilsyns- og kontrollrapporter og hvordan 
rapporterte feil og avvik blir rettet opp. Revisjonskomiteen skal i denne forbindelse 
vurdere om etablerte rutiner er tilfredsstillende. 

 

5. Rapportering til styret 
Ved behov rapporterer revisjonskomiteen muntlig til styret etter møte i komiteen.  
 
Etter pålegg fra styret, og når revisjonskomiteen vurderer det som nødvendig, skal 
enkeltsaker rapporteres skriftlig til styret. 
 
Protokoll fra møtene i revisjonskomiteen skal legges fram for styret. 

 
Revisjonskomiteen skal årlig utarbeide en rapport om arbeidet sitt, og legge denne fram  
for styret. 
 

6. Møter 
Revisjonskomiteen møter så ofte den finner det nødvendig, men minst fire ganger årlig.  
Komiteen utarbeider en årlig møte- og aktivitetsplan som skal legges fram for styret.  
 
Ordinær behandling i revisjonskomiteen skal skje i møter. Sakene skal behandles av en 
samlet komité og det må være minst to medlemmer tilstede for at møtet skal være lovlig 
satt. 
 
Revisjonskomiteen bestemmer selv sin møteform. 
 
Innkalling til møtene skal skje skriftlig og de sakene som skal behandles skal gå fram av 
innkallingen. I spesielle tilfelle kan leder av revisjonskomiteen avgjøre at innkalling kan 
skje muntlig. 
 
Leder av internrevisjonen eller den denne utpeker deltar på møtene, med talerett, og er 
sekretær for komiteen. 
 
Ekstern revisor deltar etter innkalling på møter i revisjonskomiteen.  
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7. Informasjon 
Virksomheten i Helse Nord er omfattet av offentlighetsloven. Informasjon i 
saksdokument skal benyttes slik at den ikke er til skade for arbeidet i komiteen og i 
styret.  

 
Det skal gå fram av sakspapirene dersom informasjon skal behandles konfidensielt med 
hjemmel i lov, og det innebærer også at medlemmene i komiteen har taushetsplikt i 
disse sakene. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009 200800560-13 134 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02 
 

 

STYRESAK 90-2009  INSTRUKS FOR INTERNREVISJONEN I  
 HELSE NORD RHF – ENDRING 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styremtøe, den 3. mai 2006, i styresak 29-2006, Instruks for 
internrevisjonen i Helse Nord RHF. Det ble gjort en mindre endring i instruksen i styremøte, 
den 14. mai 2008 (styresak 50-2008) for å tilpasse den til nye krav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet.  
 
I denne saken, som fremmes i samråd med revisjonskomiteen, foreslås det endringer i 
instruksens struktur og innhold.  
 
Bakgrunn 
I revisjonskomiteens møte, den 24. august 2009 ble internrevisjonens instruks gjennomgått og 
drøftet (sak 15/09), og komiteen konstaterte at det var behov for visse endringer.  
 
Saken ble fulgt opp i komiteens møte, den 28. september 2009, da utkast til endret instruks 
ble behandlet (sak 19/09). En enstemmig komité besluttet å anbefale styret å fastsette utkastet 
som ny instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF. Gjennom de foreslåtte endringer 
ønsker komiteen å: 
 
- forbedre instruksens oppbygging/struktur og gi den en mer overordnet og mindre  
- detaljfokusert form  
- bringe instruksen i samsvar med Norges Interne Revisorers Forenings (NIRFs) standarder 

for profesjonell utøvelse av internrevisjon 
- presisere internrevisjonens oppgaver i forhold til foretaksgruppens virksomhets- og 

risikostyring  
- vektlegge internrevisjonens samhandling og informasjonsutveksling med bl.a. ekstern 

revisor og ulike tilsynsmyndigheter 
 
Vurdering/konklusjon 
Det vises til forslag til endringer i internrevisjonens instruks. Adm. direktør har ingen 
merknader til det fremlagte forslaget fra revisjonskomiteen i Helse Nord RHF.  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Vedlagte forslag vedtas som ny Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF. 
 
 
Bodø, den 9. oktober 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg:  Forslag til Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF 
 Gjeldende Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF,  
 sist endret av styret den 14. mai 2008  
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INSTRUKS FOR INTERNREVISJONEN I HELSE NORD RHF  
 
 
1. FORMÅL 

 
Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF overvåke og bidra til 
forbedringer i det regionale helseforetakets og foretaksgruppens virksomhetsstyring, 
risikostyring og internkontroll.  
 
 

2. ORGANISERING, MYNDIGHET OG ANSVAR  
 
2.1. Internrevisjonen er underlagt styret i Helse Nord RHF, og er i sitt arbeid faglig 

uavhengig av alle som kan revideres av internrevisjonen.  
 

2.2. Blant styrets medlemmer er det valgt en revisjonskomité, som er et underutvalg av 
styret. Revisjonskomiteen har som formål å styrke styrets fokus på 
virksomhetsstyring, tilsyn og kontroll i foretaksgruppen, blant annet ved å se etter at 
Helse Nord har en uavhengig og effektiv intern revisjon. Leder av internrevisjonen, 
eller den denne utpeker, er sekretær for revisjonskomiteen og deltar i møtene, med 
talerett.  
 

2.3. Internrevisjonen i Helse Nord RHF har hele helseforetaksgruppen som 
arbeidsområde.  
 

2.4. Leder av internrevisjonen, eller den denne utpeker, har rett til å være til stede i 
styremøter i Helse Nord RHF når det behandles saker som internrevisjonen har 
forberedt.  
 

2.5. Med de begrensninger som følger av gjeldende lovgivning har internrevisjonen krav 
på alle opplysninger de ser behov for og uinnskrenket rett til innsyn i alle forhold i 
helseforetaksgruppen, inklusive dokumenter og systemer.  
 

2.6. Internrevisjonens virksomhet skal baseres på IIAs/NIRFs1 definisjon, etiske regler og 
standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon.  
 

2.7. Internrevisjonen skal ha høy revisjonsfaglig kompetanse. Leder av internrevisjonen 
skal være oppdatert på beste praksis og ny utvikling på det revisjonsfaglige område. 
 

2.8. Leder av internrevisjonen skal sørge for at internrevisjonen til enhver tid er 
hensiktsmessig organisert og har tilgang til de ressurser som er nødvendig for å 
utføre revisjonsoppdraget i samsvar med denne instruks og faglige standarder. 
 

2.9. Med unntak av den rapportering og kommunikasjon som følger av denne instruks, 
har leder av internrevisjonen og øvrig revisjonspersonell taushetsplikt om alt de får 

                                                 
1 IIA: The Institute of Internal Auditors. 
  NIRF: Norges Interne Revisorers Forening 
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kjennskap til under utførelsen av arbeidet.  
 

2.10. Internrevisjonen er administrativt underlagt administrerende direktør i Helse 
Nord RHF. 
 
 

3. OPPGAVER 
 
3.1. Internrevisjonen er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som 

har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift.  
 

3.2. Internrevisjonen skal overvåke det regionale helseforetakets og foretaksgruppens 
virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. I dette ligger bl.a. å se etter at 
risikostyring og internkontroll er tilpasset risikoen i foretaksgruppen og bidrar til å 
sikre  

o målrettet og kostnadseffektiv bruk av ressurser 
o pålitelig rapportering av økonomiske data og andre virksomhetsdata  
o etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav inklusive etiske 

retningslinjer  
o tilfredsstillende oppfølging av feil og avvik rapportert fra tilsyns- og 

kontrollmyndigheter.  
 

3.3. Internrevisjonen skal vurdere muligheten for at misligheter kan forekomme og 
hvordan risikoen for misligheter håndteres i foretaksgruppen.  
 

3.4. Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive 
uttalelser og råd for å bidra til forbedringer og øke verdiskapningen i 
foretaksgruppen. 
 

3.5. Internrevisjonen kan gjennomføre kontroller hos avtalepartnere innenfor de rammer 
som følger av avtalene. 
 

4. REVISJONSPLANLEGGING  
 
4.1. Internrevisjonen skal minst en gang per år utarbeide en revisjonsplan basert på risiko- 

og vesentlighetsbetraktninger. Revisjonsplanen forelegges administrerende direktør 
for uttalelse, behandles i revisjonskomiteen og vedtas av styret. 
 

4.2. Vesentlige oppgaver utenfor revisjonsplanen legges frem for revisjonskomiteen for 
godkjenning. 
 

4.3. Internrevisjonen skal utarbeide oppdragsplaner for det enkelte revisjons- eller 
rådgivningsoppdrag i samsvar med gjeldende standarder for internrevisjon. 
 

5. KOMMUNIKASJON OG RAPPORTERING 
 
5.1. Ved oppstart av et revisjonsoppdrag skal det sendes orientering til Helseforetakets 

daglige leder med kopi til revisjonskomiteen og administrerende direktør i Helse 
Nord RHF, Helseforetakets styre ved lederen samt eventuelt andre som bør orienteres 
om oppdraget. Rutinen kan fravikes ved mindre omfattende gjennomganger eller når 
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5.2. Utkast til rapport etter gjennomført revisjonsoppdrag sendes den reviderte for 
uttalelse og kvalitetssikring av fakta. Endelig rapport sendes styret i Helse Nord RHF 
ved revisjonskomiteen, og Helseforetakets daglige leder. Kopi av endelig rapport 
sendes administrerende direktør i Helse Nord RHF, Helseforetakets styre ved 
lederen, samt eventuelt andre som er orientert om oppdraget, jf. pkt 5.1. Endelig 
rapport er offentlig. 
 

5.3. Annen rapportering/kommunikasjon foregår på den måte som er mest hensiktsmessig 
i det enkelte tilfelle. Rapportering kan skje direkte til styret i Helse Nord RHF.  
 

5.4. Internrevisjonen skal kommunisere og samhandle med RHF-ets og helseforetakenes 
styrer og administrerende direktører for best mulig å oppnå formålet med 
internrevisjonen. Det skal også utveksles informasjon med eksternrevisor, 
Riksrevisjonen og ulike tilsynsmyndigheter i det omfang som er naturlig og 
hensiktsmessig for effektivt oppnåelse av formålet med internrevisjonen.  
 

5.5. Det skal utarbeides en årlig rapport om internrevisjonens virksomhet som behandles i 
revisjonskomiteen og legges frem for Helse Nord RHF’s styre. Leder av 
internrevisjonen skal være til stede når styret behandler årsrapporten.  
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INSTRUKS FOR INTERNREVISJONEN I HELSE NORD RHF  
 
 
 
1. FORMÅL 

 
1.1. Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Nord RHF overvåke internkontrollen 

i det regionale helseforetaket og i foretaksgruppen. Internrevisjonen skal, uavhengig 
av administrasjonen, foreta systematiske risikovurderinger, kontroller og 
undersøkelser av helseforetakenes internkontroll for å vurdere om den virker 
hensiktsmessig og betryggende. 
 

2. ORGANISERING OG UAVHENGIGHET 
 
2.1. Internrevisjonen er underlagt styret, men er administrativt underlagt administrerende 

direktør i Helse Nord RHF. Internrevisjonen er i sitt arbeid faglig uavhengig av 
administrerende direktør og av alle som kan revideres av internrevisjonen.  
 

2.2. Blant styrets medlemmer er det valgt en revisjonskomité, som er et underutvalg av 
styret. Revisjonskomiteen har som formål å styrke styrets fokus på kontroll og tilsyn, 
blant annet ved å se til at Helse Nord har en uavhengig og effektiv intern revisjon. 
Internrevisjonens leder og/eller den denne utpeker, deltar på revisjonskomiteens 
møter, med talerett, og er sekretær for komiteen.  
 

3. ANSVAR OG OPPGAVER 
 
3.1. Internrevisjonen skal føre tilsyn med at det i det regionale helseforetaket og 

helseforetaksgruppen er etablert en hensiktsmessig og betryggende intern kontroll 
som bidrar til målrettet og effektiv drift, overholdelse av gjeldende lover, regler og 
etiske normer samt pålitelig regnskapsrapportering, og at den interne kontrollen 
fungerer som forutsatt.  
 

3.2. Revisjonsarbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente faglige standarder for intern 
revisjon. 
 

3.3. Internrevisjonen skal innenfor sitt kompetanseområde gi uavhengige og objektive 
uttalelser og råd for å bidra til forbedringer og øke verdiskapingen i 
helseforetaksgruppen. 
 

3.4. Internrevisjonen kan gjennomføre kontroller hos avtalepartnere innenfor de rammer 
som følger av avtalene. 
 

4. RETTIGHETER OG PLIKTER 
 
4.1. Internrevisjonen i Helse Nord RHF har hele helseforetaksgruppen som sitt 

arbeidsområde. 
 

4.2. Med de begrensninger som følger av gjeldende lovgivning, har internrevisjonen krav 
på alle opplysninger de ser behov for, og uinnskrenket rett til innsyn i alle forhold i 
helseforetaksgruppen, inklusive dokumenter og forretningsmessige og administrative 
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4.3. Internrevisjonen skal etablere ordninger og inngå avtaler som sikrer at revisjonen 
mottar informasjon som er relevant for dens arbeid. Dette vil bl.a. omfatte 
informasjon om planlagte og gjennomførte vesentlige endringer i helseforetakenes 
organisering, drift og rutiner, og informasjon om varslede og gjennomførte eksterne 
tilsyn. 
 

4.4. Leder av internrevisjonen, eller den denne utpeker, har rett til å være til stede i 
styremøter i Helse Nord RHF, når det behandles saker som internrevisjonen har 
forberedt. 
 

4.5. Med unntak av den rapportering og kommunikasjon som følger av denne instruks, 
har leder av internrevisjonen og øvrig revisjonspersonell taushetsplikt om alt de får 
kjennskap til under utførelsen av arbeidet.  
 

4.6. Internrevisjonen skal ha høy revisjonsfaglig kompetanse. Leder av internrevisjonen 
skal være oppdatert på beste praksis og ny utvikling på det revisjonsfaglige område.  
 

4.7. Leder av internrevisjonen skal sørge for at internrevisjonen til enhver tid er 
hensiktsmessig organisert og har tilgang til de ressurser som er nødvendig for å 
gjennomføre revisjonsarbeidet på tilfredsstillende vis. 
 

5. PLANLEGGING, KOMMUNIKASJON OG RAPPORTERING 
 
5.1. Internrevisjonen skal utarbeide en årlig revisjonsplan basert på risiko- og 

vesentlighetsbetraktninger. Årsplanen forelegges administrerende direktør for 
uttalelse, behandles i revisjonskomiteen og vedtas av styret. 
 

5.2. Vesentlige oppgaver utenfor revisjonsplanen legges frem for revisjonskomiteen for 
godkjenning. 
 

5.3. Ved oppstart av et revisjonsprosjekt skal det sendes en orientering til Helseforetakets 
daglige leder. Kopi av orienteringen sendes revisjonskomiteen og administrerende 
direktør i Helse Nord RHF, Helseforetakets styre ved lederen, samt eventuelt andre 
som bør orienteres om prosjektet. Rutinen kan fravikes ved mindre omfattende 
gjennomganger eller når andre grunner tilsier det.  
 

5.4. Utkast til rapport etter gjennomført revisjonsprosjekt sendes den reviderte for 
uttalelse og kvalitetssikring av fakta. Endelig rapport sendes styret i Helse Nord RHF 
ved revisjonskomiteen, og Helseforetakets daglige leder. Kopi av endelig rapport 
sendes administrerende direktør i Helse Nord RHF, Helseforetakets styre ved 
lederen, samt eventuelt andre som er orientert om prosjektet, jf. pkt 5.3. 
 

5.5. Annen rapportering/kommunikasjon foregår på den måte som er mest hensiktsmessig 
i det enkelte tilfelle. Rapportering kan også skje direkte til styret i Helse Nord RHF.  
 

5.6. Det skal utarbeides en årlig rapport om internrevisjonens virksomhet som behandles i 
revisjonskomiteen og legges frem for Helse Nord RHF’s styre. Leder av 
internrevisjonen skal være til stede når styret behandler årsrapporten.  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009 200900005-72 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 91-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 22. oktober 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. Bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten 

Sakspapirene ettersendes. 
4. Overenskomstforhandlingene 2009 – resultat  
5. Prosjekt pasientreiser – overtakelse av oppgaver fra NAV 
6. Justis- og politidepartement – høring rapport 112: ”Forslag til fremtidig organisering av 

nødmeldetjenesten” 
7. Viken Senter  

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1 og Fvl. § 13.2. 
Sakspapirene ettersendes. 

 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. oktober 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009 200900005-72 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 91-2009/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009 200900005-72 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 91-2009/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trond M. Elsbak, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 91-2009/3  BEMANNING OG KOMPETANSE I 
 AMBULANSETJENESTEN 

 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009 200800671 231 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Arne Hansen/Åshild J. Nordnes, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 91-2009/4  OVERENSKOMSTFORHANDLINGENE 2009  
 – RESULTAT  
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Formål/sammendrag 
Denne saken er en oppsummering av resultatet av overenskomstforhandlingene i 2009 i Helse 
Nord som er et ordinært mellomoppgjør.  
 
Bakgrunn/fakta 
Det ble i tilknytning til forhandlingene for 2008 avtalt i de innledende sentrale forhandlinger 
at en i 2009 skulle forhandle om eventuelle lønnsjusteringer. Det ble ikke forhandlet om 
eventuelle endringer i pensjonsordningene, slik det var åpnet for i stat og kommune. Dette 
skyldes at partene i 2008 avtalefestet at eventuelle endringer i offentlig tjenestepensjon skulle 
få virkning for tilsvarende ordninger i Spekter. Alle de fem hovedorganisasjonene har hatt 
mellomoppgjør i år. Oppgjøret er dels gjennomført sentralt og dels lokalt.  
 
Regjeringen la i Statsbudsjettet for 2009 til grunn en lønnsvekst på 5 %. KS hadde allerede 
våren 2008 avtalte tillegg i 2009 som ga en årslønnsvekst på 4,7 til 4,8 %. 
 
Forhandlingsordningen  
Selv om årets oppgjør var et mellomoppgjør, var det omfattende aktivitet knyttet til oppgjøret, 
både sentralt og lokalt ved foretakene. Det gjennomgås kort hvilke forbund som kun hadde 
sentrale oppgjør og omfanget av lokale B-delsforhandlinger. Se for øvrig prinsippskisse for 
Spekters forhandlingsmodell og modell for overenskomstforhandlinger med A2-del. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I de innledende sentrale forhandlingene (del A) ble det avtalt sentrale tillegg med LO Stat og 
YS Spekter tilsvarende det som var avtalt i frontfagområdet. De videre forhandlinger kom 
først i gang etter at stat og kommuneoppgjøret var avsluttet. 
 
I de forbundsvise sentrale forhandlingene (del A2) med Unio, LO og YS-forbundene var det 
enighet om kun å gjennomføre et sentralt oppgjør bl. a. som følge av store overheng og lite 
handlingsrom.  

Overenskomstforhandlinger Helse
Modell med A2 del

Del A
Sos.
best.
”A1”

”A2” Del B

Resultat:

Spekter Avsluttende 
sentrale 
forhandlinger som 
avgjør 
overenskomstens 
innhold

Spekter

Hovedorg. Hovedorg.

Spekter 
Helse

Forbund
Overenskomst mellom 
Spekter og Hovedorg.

Helse-
foretak

Spekters forhandlingsmodell

Overenskomstens
spesielle del (del B)

L
o
k
a 
l 
t

Fase 2

Fase 1

Overenskomstens 
generelle del (del A)

S
e
n
t 
r
a 
l 
t

Fase 3

Ferdigstillelse av            
del A + del B
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I de forbundsvise sentrale forhandlingene (del A2) med Legeforeningen ble det avtalt sentrale 
tillegg for LiS (Leger i spesialisering) og turnusleger.  
 
For overleger var det enighet om å gjennomføre lokale forhandlinger (del B). I de lokale 
forhandlingene med Legeforeningen ble det fremforhandlet resultater med en årslønnsvekst 
som i prosent var om lag den samme som for LiS (Leger i spesialisering). Imidlertid ble de 
nominelle tilleggene betydelig høyere grunnet et i utgangspunktet høyere lønnsnivå. 
 
Forbund uten sentral avtaledel gjennomførte kun lokale forhandlinger (del B) slik det fremgår 
av forhandlingsmodellen, se over.  
 
Selv om mange forbund kun hadde sentrale forhandlinger, ble det likevel gjennomført over 
230 B-delsforhandlinger i landets foretak i sommer. 
 
Forhandlingene ble avsluttet i enighet med alle hovedorganisasjoner. Det legges også opp til å 
effektuere oppgjøret seinest i årets oktoberlønn.  
 
Resultatet i Helse Nord 
Årets lokale forhandlinger er gjennomført i tråd med de forhandlingstekniske rutiner som ble 
besluttet februar 2008, jf. styresak 9-2008 Beslutnings – og forankringsstruktur i tariffområdet. 
 
Resultatene presenteres i de følgende to tabeller, fordelt på foretak og fordelt på forbund. 
 
Resultat pr. helseforetak 
BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2009

Overheng og glidning fra 200Oppgjør 2009 Sum årsvirkning 2009 Overheng til 2010
Foretak Fast lønn 1.1.09Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Finnmark 669 050 411 2,5 % 16 520 832 1,1 % 7 466 604 3,59 % 23 987 436 1,2 % 8 171 701
UNN 2 285 076 783 3,1 % 68 038 473 1,7 % 37 816 962 4,63 % 105 855 434 1,3 % 29 895 840
NLSH 1 167 653 500 3,4 % 38 569 005 1,5 % 17 652 398 4,81 % 56 221 403 1,3 % 15 228 382
Helgeland 482 393 845 2,9 % 13 755 323 1,5 % 7 141 359 4,33 % 20 896 733 1,4 % 6 710 013
Apotek 30 892 000 0,0 % 0 4,0 % 1 223 830 3,96 % 1 223 830 0,0 % 0
RHF 80 830 899 1,2 % 991 935 2,7 % 2 165 895 3,91 % 3 157 830 1,2 % 943 588
Sum 4 715 897 438 3,0 % 137 875 566 1,6 % 73 467 048 4,48 % 211 342 666 1,3 % 60 949 524

Tillegg og overtid 10,0 % 13 787 557 7 346 705 21 134 267 6 094 952
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 10 919 745 5 818 590 16 738 339 4 827 202

Sum 162 582 868 86 632 343 249 215 272 71 871 679  
 
Av tabellen fremgår også at vi har et overheng til 2010 på 1,3 %. Dette kan betraktes som 

esultat pr. arbeidstakergrupperinger 

andel av lønnsoppgjøret for neste år allerede er disponert.  
 
R
BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2009

Overheng og glidning fra 200Oppgjør 2009 Sum årsvirkning 2009 Overheng til 2010
Gruppe Fast lønn 1.1.09 Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Leger 949 164 766 0,2 % 1 617 079 4,0 % 37 937 390 4,17 % 39 554 469 0,0 % 0
Øvrige akademikerne 206 161 861 2,7 % 5 494 076 2,0 % 4 222 638 4,71 % 9 716 714 0,9 % 1 920 096
Unio 1 478 958 245 4,2 % 60 173 976 0,4 % 6 209 765 4,49 % 66 383 793 1,5 % 22 774 303
SAN 258 383 357 2,9 % 7 358 270 2,0 % 5 163 517 4,85 % 12 521 787 1,3 % 3 247 536
LO 988 699 811 3,9 % 36 734 156 0,9 % 8 469 631 4,57 % 45 203 787 2,0 % 19 397 499
YS 412 206 085 3,7 % 14 576 634 1,3 % 5 358 182 4,84 % 19 934 816 1,8 % 7 565 241
Andre 422 323 313 2,9 % 11 921 376 1,4 % 6 105 925 4,27 % 18 027 300 1,4 % 6 044 850
Sum 4 715 897 438 3,0 % 137 875 567 1,6 % 73 467 047 4,48 % 211 342 666 1,3 % 60 949 524

1
Tillegg og overtid 10,0 % 13 787 557 7 346 705 21 134 267 6 094 952
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 10 919 745 5 818 590 16 738 339 4 827 202

Sum 162 582 868 86 632 342 249 215 272 71 871 679

 
t lønnsoppgjør som ligger på 4,51 % er noe lavere enn hva Spekter har anslått for oppgjøret E

for område 10 Helse totalt, hvor anslaget for samlet lønnsvekst er ca. 4,7 %.  
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Årets oppgjør har jevnt over sene virkningstidspunkt. Det er medvirkende til oppgjørets 
resultat. 
 
Evaluering av årets oppgjør og forberedelser mot neste oppgjør 
En vil ikke ha de faktiske resultater før endelig utbetaling lønn foreligger ved årsskiftet. Det 
vil sannsynligvis også bli satt i gang en felles evaluering av årets oppgjør, i regi av det sentralt 
oppnevnte Strategi- og Forhandlingsutvalget.  
 
Relevante erfaringer derfra vil vi ta med oss mot hovedtariffoppgjøret i 2010.  
 
Som del av forberedelsene fram mot neste oppgjør bør det avklares på hvilken måte og når 
styret for Helse Nord RHF skal involveres.  
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STYRESAK 91-2009/5  PROSJEKT PASIENTREISER – OVERTAKELSE AV  
 OPPGAVER FRA NAV 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Formål/sammendrag 
Innen 31. desember 2009 skal helseforetakene ha overtatt reiseplanlegging, informasjon om 
rettigheter og refusjon av utlegg til pasientreiser. Til nå er det NAV som har utført oppgaven 
på vegne av helseforetakene. Rettighetene blir de samme, men brukerne vil oppleve noen 
praktiske endringer.  
 
Prosjekt Pasientreiser forbereder overtakelsen av de siste pasientreiseoppgavene fra NAV. 
Denne saken vil gi en oversikt over status i dette prosjektet. 
 
Bakgrunn 
I løpet av høsten overtar helseforetakene oppgaver med reiseoppgjør, informasjon og 
veiledning og rekvisisjonsutsteding på kommunikasjonsmessig grunnlag (når det ikke finnes 
rutegående transport). Helseforetakene overtok det fulle finansieringsansvaret fra Arbeids- og 
velferdsetaten i 2004. NAV har siden da utført noen pasientreiseoppgaver på vegne av 
helseforetakene. NAV skal ikke lenger utføre noen pasientreiseoppgaver. 
 
Overføringen av oppgavene vil ikke endre pasientens rettigheter, men det betyr noen praktiske 
endringer. Pasienten kan ikke lenger gå til NAV for å få tilbake penger etter å ha lagt ut 
penger til reise til og fra behandling/undersøkelse. Nå skal pasienten fylle ut et 
reiseregningsskjema og sende det til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS i Skien. 
Der skannes kravet med alle vedlegg og det sendes så til det pasientreisekontoret hvor 
pasienten er hjemmehørende. Der behandles kravet, og penger og vedtak blir sendt ut fra 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS i 
Skien. 
 
Organisering 
I Helse Nord er det ett pasientreisekontor i 
hvert helseforetak. De ligger i Hammerfest, 
Tromsø, Gravdal i Lofoten og Mosjøen. 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS i 
Skien gjør alle transaksjonstunge oppgaver for 
helseforetakene, som skanning, utbetaling av 
penger og vedtaksbrev. 
 
Reiseregning – den ene store endringen for 
bruker  
Den største endringen er at bruker ikke lenger 
kan oppsøke NAV for å få refundert utlegg i 
forbindelse med en pasientreise. Fra 
oppstartstidspunktet i egen kommune må 
bruker selv fremme krav ved å fylle ut et reiseregningsskjema. Dette skal sammen med 
eventuelle vedlegg legges i en ferdig adressert konvolutt og sendes til Helseforetakenes senter 
for pasientreiser ANS i Skien.  
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På 05515 – nasjonalt telefonnummer for pasientreiser, kan brukeren få hjelp til å fylle ut 
reiseregningen. For noen betyr dette at det blir enklere å få refundert reiseutgifter, mens det 
for andre kan bli noen problemer. For at overgangen ikke skal bli så stor, har alle NAV-
kontorer fra 4. mai 2009 tatt i bruk et nytt reiseregningsskjema, som stort sett er likt det som 
innføres fra høsten. Brukerne skal nå selv fylle ut skjemaet, men kan i overgangsperioden få 
hjelp og veiledning på NAV-kontoret. Etter overtakelsen vil reiseregningsskjema fortsatt bli 
tilgjengelig på alle NAV-kontorer.  
 
Rekvisisjon på fly og av kommunikasjonsmessige grunner – den andre store endringen 
for bruker  
Dersom det ikke finnes rutegående tilbud, kan pasienten få rekvisisjon til annen transport. Det 
fikk han tidligere på NAV. Etter overtakelsen skal ikke pasienten gå på det lokale NAV-
kontoret, men ringe 05515. Må pasienten reise med fly skal han også ringe 05515. Her vil 
pasienten i tillegg ved behov få hjelp til planlegging av reisen og informasjon om rettigheter 
og valg av reisemåte til behandling. 
 
Informasjon om endringene til brukere og helsepersonell 
I forkant av overtakelsen av pasientreiseoppgavene fra NAV er det laget en nasjonal 
informasjonskampanje. Den inneholder nytt reiseregningsskjema, brosjyre, plakater og 
visittkort med enkel informasjon til brukerne.  Informasjonspakken sendes bredt ut til over 20 
000 behandlere, transportører, fastleger og NAV-kontor sju dager før overtakelse. Det er lagt 
vekt på at brukerne skal finne informasjon når han har bruk for den. Utsendelsen følges opp 
både opp både i forkant og etter utsendelsen.   
 
Det er laget en plan for å nå ut i lokalmedia for å få informativ omtale om endringene. Etter 
åpningen i Orkdal ble det lite omtale i media, mens åpningen i Ålesund fikk mye og positiv 
omtale. Omtale eller ikke omtale i lokalmedia avhenger av mediebildet rundt, slik at 
supplerende tiltak som f.eks. annonsekampanje vurderes fortløpende. Endringene er også 
informert om gjennom Internett og alle helseforetakenes intranett. Det er inngått avtale med 
NAV om at de i overgangsfasen fram til nyttår er behjelpelige med å informere pasienter, dele 
ut reiseregningsskjema og annet informasjonsmateriell. Prosjektet har hatt møter med 
brukerutvalg og brukerorganisasjoner for å informere om de endringene. 
 
Erfaringene fra Pasientreise ved St. Olavs viser at de fleste greier å fylle ut skjema greit. De 
som har størst utfordringer med å fylle ut reiseregningsskjema, reiser ofte sammen med 
ledsager som kan hjelpe eller reiser på rekvisisjon og ikke har noen utlegg i forbindelse med 
reisen. Erfaringer fra andre pasientreisekontor følges opp fortløpende på dette området og 
supplerende tiltak blir vurdert. 
 
Status i prosjektet 
Den nasjonale piloten Pasientreiser ved St. Olavs i Orkdal har allerede startet med å overta 
oppgaver fra NAV. De og Helseforetakenes senter for pasientreiser startet opp 1. september. 
Overtakelsen har gått bra. De rapporterer om at saksbehandling tar noe lenger tid enn 
forventet, men det er færre telefoner. I Skien rapporterer også om at det fungerer som det skal. 
Felles nasjonalt telefonnummer for pasientreiser 05515 ble tatt i bruk før sommeren. 
 
Når det gjelder overtakelsen av oppgavene fra NAV er helseforetakene i Helse Nord i god 
rute.  
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Gradvis overtakelse  
I Nord-Norge er det Pasientreisekontoret ved Universitetssykehuset Nord-Norge som er 
først ut. De starter med de første kommunene 20. oktober. Da blir det ny ordning i: Narvik, 
Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Ballangen, Harstad, Kvæfjord, Skånland, Bjarkøy, Ibestad, 
Gratangen, Lavangen og Salangen. 
 
3. november blir det ny ordning i: Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg 
og Lenvik. 17. november blir det ny ordning i disse kommunene: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Tromsø, Balsfjord og Karlsøy.  
 
Pasientreisekontoret ved Nordlandssykehuset starter med ny ordning 27. oktober i 
kommunene: Flakstad, Vågan, Vestvågøy og Moskenes. Den 10. november går også disse 
kommunene over på ny ordning: Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy. 24. november 
starter: Bodø, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord 
(Øst og Vest), Røst og Værøy. 
 
Pasientreisekontoret ved Helgelandssykehuset starter med de første kommunene  
29. oktober. Da blir det ny ordning for deg som bor i disse kommunene: Nesna, Hemnes, 
Rana, Lurøy, Træna og Rødøy. 12. november blir det ny ordning i: Bindal, Sømna, Brønnøy, 
Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Tilsist i Helgeland, den  
19. november, starter: Vefsn, Grane og Hattfjelldal med ny ordning.  
 
Pasientreisekontoret til Helse Finnmark overtar oppgaver fra 3. november. Da blir det ny 
ordning for deg som bor i: Vardø, Vadsø, Karasjok, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, 
Nesseby, Båtsfjord og Sør-Varanger. 24. november starter: Hammerfest, Kautokeino, Alta, 
Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. 
 
Innføring av elektronisk frikort i Norge i løpet av 2010 
Den nasjonale reformen med innføring av elektroniske frikort i regi av HELFO 
(Helseøkonomiforvaltningen - tidligere en del av NAV), setter krav til elektronisk 
innrapportering av betalte egenandeler til pasientreiser. Elektronisk frikort betyr at pasienten 
automatisk får tilsendt frikort når han har betalt egenandeler opp til frikortsgrensa. For 
pasientreisekontorene betyr dette at de må registrere alle pasientreiser med transportører vi 
har avtale med, og at egenandelen pasienten betaler på reisen skal rapporteres elektronisk. 
Dette er et krevende arbeid, og innebærer overgang fra papirrekvisisjoner til elektroniske 
rekvisisjoner hos alle i spesialist- og primærhelsetjenesten med tilgang til Norsk helsenett. 
Videre krever det manuelle rutiner for registrering av turer rekvirert av behandlere som er 
utenfor helsenettet. Dette krever oppbemanning av helseforetakenes pasientreisekontor, samt 
rutineendringer generelt. 
 
Alle pasientreiser som rekvireres fra helseforetakene skal pr 1. september 2009 rekvireres 
elektronisk gjennom NISSY (Nasjonalt informasjonssystem for pasientreiser, et datasystem 
for elektronisk rekvisisjon og bestilling av pasientreiser). Elektronisk rekvirering for 
primærhelsetjenesten med tilgang til helsenettet er forsinket. Innføring av rutiner for 
registrering av reiser rekvirert av behandlere som ikke kan rekvirere elektronisk vil følge et 
hensiktsmessig løp i 2010.  Prosjektet utreder nå alternativer som vil basere seg på 
forhåndsregistrering av bestillinger (05515 og faks) og etterregistrering av betalte 
egenandeler. Etterregistrering vil som hovedløsning kun være et midlertidig alternativ da det 
ikke understøtter krav til elektronisk innrapportering av egenandeler og tidsfrister som gjør at 
bruker mottar frikortet raskt.  
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STYRESAK 91-2009/6  JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT – HØRING  
 RAPPORT 112: ”FORSLAG TIL FREMTIDIG  
 ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN” 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Bakgrunn/fakta 
Justis- og politidepartementets utredning i 2004 ”Forenkling og effektivisering av 
nødmeldetjenesten” anbefalte 112 som eneste nødnummer og felles/få sentraler. I 
høringssvarene sa et samlet helse-Norge inkl. Helse- og omsorgsdepartementet nei til dette 
forslaget. I St.meld. nr. 22 (2008) ”Samfunnssikkerhet – samvirke og samordning” slo 
Regjeringen fast at den tar sikte på å innføre felles nødnummer 112 og etablere felles 
nødsentraler for brannvesen, politi og helsetjeneste. I denne forbindelse nedsatte Regjeringen 
en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle utrede alternative løsninger til fremtidig 
organisering – forutsatt at 112 innføres som eneste nødnummer.  
 
Justis- og politidirektoratet har sendt ut på høring rapporten ”Forslag om fremtidig 
organisering av nødmeldetjenesten”. Høringsfrist er 28. oktober 2009.  
 
Arbeidsgruppen drøfter fire ulike modeller som alle innebærer at medisinsk nødnummer 113 
avvikles. Anbefalt modell C medfører også at AMK-sentralene avvikles, politiets 27 
operasjonssentraler beholdes som nødsentraler og det i tillegg skal etableres syv til åtte nye 
112-sentraler som ivaretas av 112-direktorat. Link til rapporten finnes under ”uttrykte 
vedlegg”. 
 
Vurdering 
Fagnettverk for beredskap og prehospitale tjeneste - hvor også fagfolk fra Helse Nord er 
representert - har gjennomgått rapporten nøye. Faggruppen har i vedlagte notat gitt råd til sitt 
forankringspunkt som er fagdirektørene i de regionale helseforetakene. 
Departementsgruppens modeller og forslag anbefales ikke. Adm. direktør anbefaler alternativ 
modell E som innebærer følgende: 
 
 Ett nødnummer 112 som legges til politiets operasjonssentraler (som i dag). 

- 110 brann (23) avvikles og fagkyndighet brann flytter inn i politiets 
operasjonssentraler som dep.gruppen har anbefalt skal opprettholdes/videreføres.  

- Ved felles aksjoner er det politiet som har aksjonsledelse. 
- Ved større hendelser overtar HRS ledelsen (som i dag). 

 I tillegg foreslås 113 som direkte nødnummer til helsetjenesten 
 
Konklusjon 
Adm. direktør vil avgi høringssvar innen fristen som er samsvarende med fagnettverkets 
vurderinger og konklusjoner. 
 
 
Trykte vedlegg: Notat fra Fagnettverk for beredskap og prehospitale tjenester 
 
Utrykte vedlegg:   
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2009/forslag-til-
fremtidig-organisering-av-no.html?id=566577  
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Notat 

Til: Fagdirektørene i de Regionale Helseforetakene 

Kopi: Helseforetakene 

Fra: Fagnettverk for beredskap og prehospitale tjenester1 

Dato: 5. oktober 2009 

Emne:    VEDR. HØRING 112 RAPPORT  - Justis- og politidepartementet VEDR. HØRING 112 RAPPORT  - Justis- og politidepartementet 

 

Bakgrunn 
Justis- og politidepartementet har lagt ut til høring rapporten ”Forslag til 
fremtidig organisering av nødmeldetjenesten”  - en rapport fra en 
interdepartemental arbeidsgruppe, inklusive representanter fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD). 113 / AMK-sentralene 

foreslås nedlagt. Deres mandat har vært å utrede alternativer til hvordan en ordning med 
ett felles nødnummer (112) og felles nødmeldesentraler for brann, politi 
og helse kan organiseres. 

 
Spesialisthelsetjenesten 
mister i så fall helse-
tjenestens viktige 
kommunikasjons-
knutepunkt. 

Gruppen anbefaler at fremtidig organisering av nødmeldetjenesten skal 
basere seg på ”Modell C” som innebærer at 7 – 8 nye felles 
nødmeldesentraler etableres og at alle 19 AMK-sentraler og de 23 
brannsentralene legges ned. Gruppen anbefaler imidlertid at politiets 27 
sentraler opprettholdes.  De 7-8 nye 112 sentraler vil fungere som 
sentralbord / silingsinstans for politiets sentraler. Forslaget innebærer en 
reduksjon av antall sentraler fra 69 til 35. 

 
Modellene A – C ligger 
vedlagt  - se vedlegg 2. 
 
 
  
 

Helsetjenestens høringssvar ifbm. FENN-rapporten 2004  
 

Alle (den gang) 5 regionale helseforetak svarte at 113 må beholdes som 
direktenummer for medisinsk nødhjelp. Dette var også konklusjonen til 
bl.a. Den Norske Legeforeningen, Norsk Legevaktforum og KoKom2.   

Helsetjenesten i Norge er 
entydig i kravet om fortsatt 
medisinsk nødnummer 113 
og opprettholdelse av 
AMK-sentralene. 

HOD svarte at 113 må opprettholdes for å sikre befolkningens mulighet 
for direkte kontakt med helsetjenesten.  HOD bemerket også at 
utredningen ikke var tilstrekkelig som beslutningsgrunnlag og at det 
manglet en vurdering av konsekvenser. 

 

                                                           
1 Fagnettverket består av representanter fra Beredskapsutvalget og AMK-forum. 
2 KoKom = Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens  

kommunikasjonsberedskap 
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Fagnettverkets konklusjoner 
Ingen av modellene (A – D) som er lagt frem av den inter-
departementale gruppen vil medføre en like god eller bedre helsetjeneste 
for befolkningen slik gruppen selv har forutsatt.  

Departementsgruppen har 
lagt frem ulike modeller 
som alle vil medføre en 
dårligere helsetjeneste. Den anbefalte modellen (Modell C)  - med nedleggelse av AMK-

sentralene -  medfører negative konsekvenser for helsetjenesten og 
pasientene: 

 
 
  Én operatør skal håndtere alle typer nødmeldinger. Dette vil medføre 

tap av nødvendig spesialkompetanse. Foreliggende forslag fra 
departementsgruppen er 
ikke akseptabelt for 
helsetjenesten. 

 Pasienter kan ikke lenger kontakte helsetjenesten direkte og uten 
tidheft når det er medisinsk nød det gjelder. 96 % av nødanrop på 113 
gjelder helseproblematikk som er uten behov for involvering av andre 
nødetater. 

 
 
Det vil være et tap for 
pasientene og kvaliteten i 
helsetjenesten dersom 
medisinsk 
nødmeldetjeneste 
(113/AMK) må flytte ut av 
sykehuset / fagmiljøet som 
allikevel skal ivareta / 
behandle pasientene. 

 Det legges opp til en organisering som vil gi lengre svartid og 
responstid ved tidskritiske medisinske tilstander. AMK-sentralene har 
pr i dag kortest svartid og rask iverksetting av tiltak. 112 over hele 
verden plages med feilringing. Forslaget vurderer ikke risiko ved 
omlegging – heft ved feilringing, sortering og oversetting til kvalifisert 
operatør. 

 Det vil bli både et funksjonelt og et kvalitativt tap for pasientene 
dersom 113 flyttes ut av sykehuset.  En slik løsning vil vanskeliggjøre 
direkte spesialiststøtte på mange fagområder og muligheten for 
kriseteam i eget miljø. Eksempelvis kan spesialister gi faglig 
veiledning til DMS3 via VAKe4. 

 
 
AMK-sentraler er nav i 
kommunikasjonen mellom 
pasient, primærlege og 
spesialist, med mulighet for 
skreddersøm av tiltak og 
løsninger. 

 Anbefalingen er en sterkt sentralisert løsning der risiko for tap av 
kritisk informasjon i den akuttmedisinske kjede vil være stor.  

 Det legges opp til en organisering som gir ansvarsmessige uklarheter i 
akuttkjeden med tilhørende risiko for pasientene. 

 Det innføres et nytt operativt ledd i kjeden (112) og et nytt 
administrativt ansvarsnivå (112direktorat) som - i tillegg til politiets 
27 operasjonssentraler - medfører økt risiko for pasientene og har 
systemmessige ulemper. 

  
 
 
Spesialisthelsetjenesten 
må uansett ha sine 
”operasjonssentraler” for å 
kunne ivareta forsvarlig 
helsetjeneste. 

 Det innføres et nytt ledd mellom primær- og spesialisthelsetjenesten 
som hindrer samhandling og direkte kontakt i akuttfasen 

 Anbefalte modell krever alternativ organisering av en rekke av AMK-
sentralens oppgaver. Bare nødanrop og virksomhet knyttet til 
koordinering av ressurser skal overtas av 112sentralen.   

 
 Kravet om kommunikasjon internt i helsetjenesten forventes å bli 

forsterket i fbm utvikling av fremtidens helsevesen, jmfr. 
samhandlingsreformen.  Helsetjenesten skal ivareta forsvarlighet og 
skal sørge for pasientlogistikk med rett pasient til rett sted og til rett 
tid. For å ivareta disse funksjonene vil det kreves egen organisering 
som inkluderer kommunikasjonssentraler eller ”operasjonssentraler”. 

                                                           
3 DMS =  DistriktsMedisinske Sentra 
4 VAKe =  Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse 
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  Forslaget medfører økte kostnader og reduserte rammer.  
  Forslaget setter til side et anerkjent prinsipp om at den instans som 

genererer kostnader også har betalingsansvaret (jfr. 
syketransportreformen).  

Få og felles nødsentraler 
kan ikke løse utfordringene 
som primær- og spesialist-
helsetjenesten har i forhold 
til kommunikasjon, 
pasientlogistikk og 
samhandling. 

 Helse mister styringen av ambulanseressursene og fleksibiliteten til å 
ivareta en helhetlig flåtestyring og samordnet pasientlogistikk, men 
skal fortsatt ha ”sørge-for” – ansvaret og det operative ansvar for 
tjenesten. 112 synes å ville styre ”Akutt” og ”Haster” – oppdrag mens 
spesialisthelsetjenesten må etablere alternativ organisering for å 
håndtere ”vanlige” oppdrag, herunder psykiatrioppdrag og 
grensesnittet mot pasienttransport. Det legges opp til en organisering 
som gir ansvarsmessige uklarheter i akuttkjeden med tilhørende risiko 
for pasientene. 

 
Konsekvensutredning er 
fraværende i rapporten fra 
den interdepartementale 
gruppen. 
 Rapporten er utydelig og mangelfull når det gjelder hvordan planlagte 

ambulanseoppdrag, luftambulanseoppdrag og koordinering av 
ambulansefly skal ivaretas i fremtiden. 

 
Strukturelle endringer i 
nødmeldetjenesten kan 
ikke iverksettes basert på 
112-rapporten. 

Rapporten mangler konsekvensutredning av sine forslag - både mht. 
faglige, økonomiske, systemmessige, operative og organisatoriske 
forhold.  Et minimumskrav for at Stortinget kan beslutte en eventuell 
ending er at dette er nøye utredet.  Bare slik kan nødvendige risiko- og 
sårbarhetsanalyser gjennomføres. 

 
 
 
 

Dersom Justis- og politidepartementet velger å videreføre den 
interdepartemantale arbeidsgruppens anbefaling  må det som minimum 
forventes at HOD nedsetter en faggruppe som utreder faglige, operative, 
tekniske og økonomiske konsekvenser av modell C.  Faggruppen må ha 
representasjon fra alle RHF, samt deltakelse fra helseforetak og det 
akuttmedisinsk fagmiljø. 

 
 
 
 
 
 
Fagnettverket foreslår 
”Modell E” som et bedre 
alternativ, jfr. vedlegg 1. 

Fagnettverket legger frem en alternativ modell (Modell E) som vi mener 
tar høyde for både dagens og fremtidens faglige og organisatoriske 
utfordringer.  Modellen reduserer antallet sentraler i Norge fra 69 til 46 
og gir enklere operativ samhandling.  Disse sentralene vil være både 
nødmeldesentraler og operasjonssentraler med ansvar for ledelse og 
koordinering av oppdrag.   

 
 
 
 
  
 
 Fagnettverkets vurderinger 
 Fagnettverket vil bemerke at departementsutvalget har gått ut over 

mandatet og sin egen presisering av mandatet når de foreslår fortsatt 
opprettholdelse av politiets operasjonssentraler.  Disse operasjons-
sentralene skal ivareta utalarmering og ressurskoordinering, samt lede 
hendelser som krever tverrfaglig innsats.  Dette medfører at politiets 
mottak av nødmeldinger skjer på to steder.  Tverretatlig aksjoner blir 
dermed ledet fra en (av 27 operasjonssentraler), ikke av en felles 112-
sentral.  

Det er fagnettverkets 
oppfatning at også 
anbefalte Modell C gir en 
dårlig løsning for 
befolkningen. 
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Samtidig har de ikke vært villige til å imøtekomme argumenter fra helse 
om helses behov.  Helsetjenestens behov for ”operasjonssentral” til å 
lede og koordinere virksomheten er fraværende i rapporten.  

Forskjeller mellom 11x -sentralene 

Rapporten forsøker å fremstille nødsentralene til polit, brann og helse 
som like.  Det er imidlertid vesentlige forskjeller  - AMKene/113 er 
betydelig mer kompleks på mange områder  - også i forhold til politiets 
operasjonssentraler:  

 Langt større aktivitet og tjenesteomfang 
113 /AMK står i en 
særstilling i forhold til 
daglig å ta ansvar for 
menneskers liv og helse. 

 Stor utrykningsfrekvens og koordinering av mange ulike 
ressurser 

 Daglig krav til prioritering med mulige konsekvenser for liv og 
helse 

 Store samhandlingsutfordringer i helsetjenesten 
 Omfattende lovgivning  - helsetjeneste og pasientrettigheter 
 Streng taushetsplikt 
 Utfordrende oppdragshåndtering over lengre tid 
 Krever stor kunnskap, også om intrahospital virksomhet 

 

Tabellen under illustrerer at det er en forskjell på over 90 prosentpoeng 
mellom helse og brann/politi når det gjelder antall reelle nødmeldinger. 
Tabellen er basert på tall som fremkommer i Justis- og 
politidepartementets rapporter samt fra KoKoms målinger for helse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall nødmeldinger til da
 - korrigert for feil og varslingsvei  
 - gjennomsnittsberegnet pr. sentral

112-rapport, måling, omregnet år/hele landet:
56% nødhenv. til AMK kommer via andre num
Sum
Feilkorrigeringer i hht. FENN-rapport 2004
 (76% feil brann, 92% feil politi) 
 (23,5% feil helse (1))

Beregnet antall reelle henvendelser

Beregnet antall reelle nødmeldinger pr. se
(Brann 23, Politi 27, Helse 19) pr. år

(1) Jfr. KoKom-rapport 270309, måling 14 da
i områder som dekker 1,16 millioner innbygge

gens nødmeldesentraler

110 Brann 112 Politi 113 Helse
152 688 460 416 483 456

mer (1) 615 308
152 688 460 416 1 098 764

-116 043 -423 583
-258 210

36 645 36 833 840 554

ntral
1 593 1 364 44 240

i prosent 3,4 % 2,9 % 93,7 %

ger
re

Rapporten er misvisende i 
forhold til dagens 
virksomhet. 

Det tas forbehold om at tallene vedrørende brann og politi ikke er like godt kvalitetssikret som 
tallene fra helse. Det foreligger ikke tall om eventuelle nødmeldinger på politiets servicenummer 
02800. 
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Økonomi 

Økonomi er et av de områdene som er alt for dårlig utredet i rapporten.  
Konsekvensene for helsetjenesten er ikke belyst og dette er en stor 
svakhet ved utredningen. Departementsgruppen har beregnet en 
innsparing på 190 årsverk basert på en spørreundersøkelse til sentralene.  
Spørsmålene kunne tolkes ulikt og forutsetningene var uklare.  For helse 
er det mye som tyder på at forslaget innebærer økte kostnader og 
reduserte inntekter: 

Departementsgruppens 
anbefaling er basert på 
sviktende økonomisk 
grunnlag.  Det legges til 
grunn vage antagelser som 
ikke er faglig forankret eller 
utredet i forhold til 
helseøkonomi eller 
samfunnsøkonomi. 

 Dersom det forutsettes at operatører i nye 112-sentraler skal overta alle 
oppgavene som utføres av AMK-sentralene/113 i dag (hvilket ikke er 
mulig), må sannsynligvis tilnærmet samme antall operatører benyttes.  
Dette gir ingen samfunnsøkonomisk besparelse og helseforetakene 
mister all styring med pasientstrøm og intern logistikk.  Dette kan 
koste dyrt  - både faglig og økonomisk. 

 
 Nye 112-sentraler / 112-direktoratet må sannsynligvis finansieres 

innenfor dagens rammer (det skal jo bli billigere  - i alle fall ikke 
dyrere) og medfører redusert rammeoverføring til RHFene.  

 
 
 
  Det er høyst usannsynlig at 7 – 8 nye 112-sentraler kan ivareta alle 

AMK-oppgavene.  Dagens kostnader for å opprettholde nødvendige 
kommunikasjonssentraler i spesialisthelsetjenesten (for å ivareta 
nødvendige oppgaver) vil i stor grad måtte bestå. Jfr. også at politiet 
må ha sine operasjonssentraler. 

 
 
Det er rimelig sikkert at 
deres forslag vil gi forverret 
økonomi for 
helsetjenesten.    Departementsgruppens forslag medfører et nytt forvaltningsledd som 

gir system- og avtalemessige utfordringer.  Dette medfører nytt 
byråkrati og økte ”transaksjonskostnader”. 

 Nye 112-sentraler medfører at ambulanseressursene styres av instans 
som ikke har økonomisk ansvar for ressursbruken. Det er stor risiko 
for økt forbruk / økte kostnader når ressursene styres av andre enn de 
som har behandlingsansvar (primær- og spesialisthelsetjenesten). 
Dette er i strid med tidligere / anerkjente prinsipper, jfr. bl.a. 
syketransportreformen. 

Det stilles spørsmål ved at et statlig direktorat skal forestå utøvelse av 
helsetjeneste (annet juridisk objekt) innefor det ansvarsområde (”sørge-
for”) til hvert enkelt regionalt helseforetak og helseforetakene.  Dette gir 
både juridiske og faglige komplikasjoner  - og det foreligger ikke 
erfaringer eller utredninger som tilsier at dette gir samfunnsøkonomisk 
gevinst. 

 

Helse må ha egen sentral for helhetlig koordinering av 
ambulansetjenesten 

AMK-sentralene har et hovedansvar for å koordinere dagens 
ambulansetjeneste, (bil, båt, luft). Dette er en offentlig tjeneste som er 
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ryggraden i den samlede ambulansetjeneste og et viktig grensesnitt mot 
pasienttransport. En effektiv koordinering av denne tjenesten har store 
driftsmessige konsekvenser for helsevesenet, både spesialist- og 
primærhelsetjenesten. 

Helsevesenet må uansett 
ha en egen sentral for 
medisinsk koordinering av 
luftambulansetjenesten, da 
dette ikke skal være en del 
av en 112-sentrals 
oppgave.  

Det utføres årlig mellom 5 - 600.000 ambulansetransporter til en 
kostnad på 3,35 mrd (2008, SSB). Med en delt koordinering – mellom 
ny 112 -sentral og medisinsk sentral, er det transportøkonomisk 
betraktet stor mulighet for en dårligere utnyttelse av den totale 
ambulansekapasitet. En eventuelt økt bruk av ambulanse på 10- 20 % vil 
i så fall bety en ekstrautgift på 0,3 – 0,6 mrd kroner for RHFene.  Disse 
forhold er ikke utredet. 

Faglige vurderinger 

113 må beholdes og videreutvikles 

Departementsgruppens anbefalte løsning innebærer en stor 
organisatorisk endring for helsetjenesten og vil gi et kvalitativt dårligere 
tilbud til pasientene. For å kompensere for konsekvenser av den 
foreslåtte løsning må det bygges opp alternative system med de 
personellmessige og økonomiske konsekvenser dette vil medføre.  

Helsetjenestens kommunikasjonssentraler (AMK) har gjennomgått en 
betydelig omorganisering med reduksjon av antall sentraler - fra 44 i 
1998 til 19 i 2009. Sentralene har dessuten betydelig større virksomhet 
enn øvrige nødetater. AMK-sentralene har pr i dag ikke ledig 
operatørkapasitet slik den interdepartementale gruppen forutsetter. En 
mulig effektivisering kan være å legge 110 sentralene under politiets 
operasjonssentraler og beholde landets AMK-sentraler.  

112 fungerer i dag som 
felles nødnummer, men er 
beheftet med stor grad av 
feilring som absolutt bør 
ryddes opp i. Fagnettverket 
advarer på det sterkeste 
mot å fjerne 113 som 
direkte nummer for 
publikum i medisinsk nød Dagens system er fremtidsrettet i den forstand at det legger muligheter 

til rette for kommunikasjon og samhandling rundt det enkelte 
pasientforløp, samtidig dom det sikrer kompetent veiledning og rask 
respons i tidskritiske situasjoner. Helsetjenestens øyeblikkelig-hjelp 
virksomhet er ressurskrevende og måten denne virksomheten 
organiseres på får konsekvenser for øvrige helsetjenester. Medisinsk 
nødmeldetjeneste er en del av den medisinske kjernevirksomhet og 
ansvaret for denne virksomheten må i varetas av den instans som har 
”sørge for” ansvar.  

 
Kan få og felles 
nødmeldesentraler ta 
ansvar for den 
helsepolitiske utviklingen? 
 
 
 
 Fagnettverket anbefaler at 113 beholdes som tilleggsnummer ved 

medisinsk nød og at helsetjenestens kommunikasjonssentraler beholdes 
og utvikles i tråd med morgendagens krav og utfordringer. 
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Samhandlingsaspekter – triage  

En ønsket helsepolitisk utvikling er fokus på ”rett behandling - på rett 
sted - til rett tid”.  Dette innebærer blant annet en forventing om en 
endring av dagens pasientstrøm mht øyeblikkelig hjelp innleggelser i 
sykehus  - der en opprustning av dagens kommunehelsetjeneste skal 
kunne gi fullverdig behandling for opptil 30-50 % (av dagens 
øyeblikkelig hjelp -innleggelser i sykehus).  Nye telemedisinske 
metoder muliggjør sykehusbehandling i hjemmet.  

I informasjonstidsalderen 
burde det være 
unødvendig å flytte fysisk 
sammen for å oppnå 
koorinering og 
samhandling. 
 
KOLS –prosjektet i Odense 
utvidet til hele Danmark, vil 
trolig spare det danske 
helsevesenet for 2,5 mrd 
danske kroner årlig 
(sammenlignet med 
dagens ordning). 

 Sykehusspesialisten går, via telemedisinsk utstyr, ”legevisitt” til den 
enkelte pasient i hjemmet- med daglig info til fastlege .(KOLS-
prosjektet, Universitetssykehuset i Odense). 

 ”Hospital at home” utvikles nå også for flere andre medisinske 
tilstander, bl a hjertesvikt  

 Forskning har vist at det gir bedre medisinske resultater. Pasienter 
unngår bl a sykehusinfeksjoner.  

Bedre pasientbehandling 
og frigjøring av 
sykehussenger! 

 
Hvis akutt forverring, kan en effektiv/avansert ambulansetjeneste raskt 
transportere pasienten til sykehus. 
 

Pasienter, som virkelig trenger  rask høyspesialisert behandling, må 
raskt fanges opp og uten forsinkelse få ”rød løper” (”fast-track”) direkte 
til sykehusets behandlingsbord. 

Dersom de nye helsepolitiske målsetninger fullt ut skal kunne oppfylles, 
er man helt avhengig av et helseinternt effektivt og helsefaglig  
kommunikasjonssystem. 

HODs arbeidsgruppe mars 
2009 – rapport: 

 
”fast track-patients" 

 ”Innleggelser kan unngås 
gjennom eksempelvis å 
formidle kontakt mellom 
primærlege og riktig 
spesialist slik at de om 
mulig kan komme frem til 
alternative løsninger til 
beste for pasienten.  

 

 

 

 

 
 
Dermed vil AMK sentralene 
også utgjøre et verktøy for 
bedre økonomistyring i 
spesialisthelsetjenesten.” 

 
Skisse som antyder  fremtidens 
pasienstrøm for ø.hj.innleggesler 

  
  

Dagens velfungerende system med et godt utviklet nettverk av 
samarbeidende AMK- og LV-sentraler er nærmest en forutsetning for at 
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Dagens AMK-sentraler har 
i dag en viktig funksjon 
som alarmsentraler for all 
internvarsling i sykehus. 

dette prehospitale triage-systemet for ø.hjelps-pasienter kan gi ”rett 
behandling - på rett sted - til rett tid”. 

Dagens AMK-sentraler ville kunne utvikles som viktige 
kommunikasjonsknutepunkt mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten i forbindelse med nye telemedisinske løsninger. 
En forutsetning for et utviklet ”samhandlings-helsevesen” er en effektiv 
kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunehelsetjenesten. Flytte kompetanse – i stedet for flytte pasient! 

 
Helsevesenets behov for 
styring av egne ressurser i 
en beredskapssituasjon, vil 
også kreve opprettholdt en 
egen medisinsk nødsentral. 
 Utredning av prehospitale tjenester 2008 – 2009  
 

Rapporten fra den interdepartementale gruppen refererer overhodet ikke 
til utredningsarbeidet om ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og 
akuttmottak som ble igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 
høsten 2008 (Brustad).   

 
 
 
 
 

Arbeidsgruppen, som var bredt sammensatt  - også med helsefaglig 
kompetanse -  leverte sin rapport til Helse og omsorgsdepartementet i 
mars 2009:  ”En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene 
med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten.   Her er 
utdrag fra utvalgets anbefaling: 

Fagutredning 2008 – 2009 
konkluderer bl.a. med at 
113 og AMK-sentralene vil 
bli enda viktigere i 
fremtiden! 
  Den norske modellen for medisinsk nødmeldetjeneste må baseres på 

publikums rett til direkte kontakt med medisinsk fagkyndig personell i 
en AMK-sentral. 

Denne utredningen er ikke-
eksisterende i 112-
rapporten. 

 Medisinske nødmeldesentraler må organisatorisk og fysiske være 
knyttet til sykehus. 

 
 
  Den demografiske og epidemiologiske utviklingen i Norge vil i årene 

som kommer gi et økt trykk av pasienter med akutte helseplager, 
særlig akutt forverring av kronisk sykdom. Som en naturlig 
konsekvens av dette er det sannsynlig at antall henvendelser til AMK 
også vil øke. Utfordringen for helsetjenesten vil i økende grad være å 
yte riktig behandling på riktig nivå. 

 
 
 
 

 Medisinsk nødmeldetjeneste, sammen med telemedisin, er nye 
fagområder som er i utvikling, parallelt med den medisinske utvikling 
og strukturelle endringer i hele helsevesenet. Det blir stadig viktigere å 
kunne gi optimalt medisinsk behandlingstilbud på lavest mulig 
omsorgsnivå i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. 

 Arbeidsgruppen vil peke på at AMK-sentralene kan videreutvikles til å 
bli en enda viktigere koordinerende instans i det å styre 
pasientstrømmen til riktig enhet/nivå og for å unngå unødvendige 
innleggelser i sykehus.  

 AMK vil trolig få en mer sentral rolle i forhold til å identifisere 
pasienter med sykdomstilstander hvor det enten er indisert å starte 
behandling utenfor sykehus eller at det finnes behandlingsmuligheter 
utenfor sykehus som kan hindre sykehusinnleggelse. 
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Helse og omsorgsdepartementet har hatt fire medlemmer i den 
interdepartementale gruppen som har utredet felles nødnummer og felles 
nødsentraler og burde derfor vært godt kjent med den nevnte 
utredningen av prehospitale tjenester.  

Fagkyndighet  - kompetanse 

Den interdepartementale gruppen mener at fagkyndigheten i sentralene 
skal videreføres og sier videre at ”håndtering av 112-anrop vil innebære 
helsefaglige vurderinger slik at alle operatørene må ha nødvendig 
helsefaglig kompetanse. Det vil være ønskelig at en vesentlig andel av 
operatørene har helsefaglig utdanning. Opplæringen bør bestå både av 
teoriundervisning og praksis, og være tilpasset den enkelte operatørs 
kompetanse. Det nærmere innholdet i opplæringen må utredes 
nærmere.”  

Gruppens anbefalinger i 
forhold til 
kompetanseutvikling, 
fagkyndighet og profesjon 
inneholder brister, er 
ulogisk og utydelig.  

Gruppen er uklar på hvordan de tenker seg at fagkyndigheten skal 
ivaretas. Hvis fagkyndigheten skal ivaretas, betyr det at helsepersonell 
må håndtere medisinske nødmeldinger   - dvs. over 90 % av alle reelle 
nødhenvendelser til en ny/felles 112-sentral.  Brannfaglig personell skal 
håndtere meldinger om brann, og at politi skal håndtere henvendelser 
som gjelder politiets fagområde. Hvordan dette er tenkt løst sier gruppen 
ingen ting om.   

 
 
 
 
 
De sier ikke hvordan de har 
tenkt at fagkyndighet skal 
sikres. 

I den anbefalte modellen skal veiledning av innringer foregå i 112-
sentralen, men der er politiet fraværende. Dette samsvarer ikke med at 
fagkyndigheten skal videreføres. Fagkyndigheten for politiet blir, i 
henhold til den anbefalte modellen i politiets 27 operasjonssentraler.  

 
 
 I tillegg til de ulemper den foreslåtte modell gir for helsetjenesten vil det 

bli uholdbart med to sentraler  - 112 og politiets operasjonssentral -  som 
skal lede ressursene (også ambulanseressurser).  I tillegg vil det være 
langt flere operasjonssentraler enn 112-sentraler som kompliserer 
ytterligere. 

 
 
 Den medisinsk faglige 
kompetansen kan neppe 
videreutvikles bedre i felles 
sentraler enn i dagens 
nødmeldesentraler.   

Forslaget om å løse utfordringene i forhold til tilknytningen til 
helsevesenet gjennom én tilstedeværende lege i sentralen viser en 
mangelfull innsikt hva forankring i helsetjenesten krever. Hele spekteret 
av spesialister (alle fagområder) er viktig ved behov for råd til 
operatørene og til primærlegene i distriktene. Jevnlig kontakt med 
spesialistene bidrar til en jevn faglig utvikling av operatørene og er 
viktig i forhold til kompetanseutvikling i faget. 

Jfr. erfaringer fra Danmark 
og Finland. 
 
 
 

Gruppen foreslår en bemanning som skal ha faglig relevant bakgrunn i 
form av utdanning eller praksis fra helsetjenesten, brannvesen, politi 
eller andre beredskapsorganisasjoner. Dette kombinert med en 
organisering atskilt fra spesialisthelsetjenesten og hele medisinen vil gi 
en helt klar svekkelse i kompetansen sammenlignet med dagens ordning 
og kvaliteten på veiledning i medisinske spørsmål vil nødvendigvis 
måtte bli svekket. 

side 69



Vedlegg 1:   
Modell  E, anbefalt av fagnettverket dersom dagens struktur endres 
 

 

    

   

113

oppfølging

113

112

oppfølging

113

112

113

112112

LV i
sykehus

LV i
sykehus

LV i
komm.

LV i
komm.

Spesialist-
støtte

Spesialist-
støtte

Samhandling oppdr 1%
0,3% trippelvarsling

Prosedyrer/Teknikk

HRS
alle
res.

HRS
alle
res.

Sam-
handling

99 %

Sam-
handling

99 %

Beskrivelse: 
• Ett nødnummer 112 som legges til politiets operasjonssentraler (som i dag). 

• 110 brann (23) avvikles og fagkyndighet brann flytter inn i politiets  
operasjonssentraler som dep.gruppen har anbefalt skal 
opprettholdes/videreføres.  

• Ved felles aksjoner er det politiet som har aksjonsledelse. 
• Ved større hendelser overtar HRS ledelsen (som i dag). 

• I tillegg foreslås 113 som direkte nødnummer til helsetjenesten
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Vedlegg 2:   
Modell  A til D, modell C er anbefalt av den interdepartementale gruppen 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Irene Skiri/Ann Elisabeth Rødvei, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 91-2009/7  VIKEN SENTER 
 Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1 og Fvl. § 13.2. 
 Sakspapirene ettersendes. 

 

Møtedato: 22. oktober 2009 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009 200900005-73 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 92-2009  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev av 16. september 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. vedtak om 

pålegg – God Vakt 2008 
2. Brev av 14. september 2009 fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. varsel om 

pålegg sykehuskampanjen God Vakt – avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og 
ressurser og Arbeidstilsynets tilsvar av 22. september 2009 

3. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 24. august 2009 
4. Brev fra Bø Kommune av 2. oktober 2009 ad. Vesterålen legevakt – vurdering av 

fremtidig plassering 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. oktober 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 92-2009/1  BREV AV 16. SEPTEMBER 2009 FRA  
 ARBEIDSTILSYNET TIL HELSE FINNMARK HF  
 AD. VEDTAK OM PÅLEGG – GOD VAKT 2008 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
 
 

side 77



side 78



side 79



side 80



side 81



side 82



side 83



side 84



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 92-2009/2  BREV AV 14. SEPTEMBER 2009 FRA  
 NORDLANDSSYKEHUSET HF TIL ARBEIDSTILSYNET  
 AD. VARSEL OM PÅLEGG SYKEHUSKAMPANJEN  
 GOD VAKT – AVVIK KNYTTET TIL UBALANSE  
 MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER OG  
 ARBEIDSTILSYNETS TILSVAR AV  
 22. SEPTEMBER 2009 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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 9.10.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 92-2009/3  PROTOKOLL FRA MØTE I REVISJONSKOMITEEN,  
 DEN 24. AUGUST 2009 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 29.09.2009 200900042-6  013 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02   
 

 

PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 24. AUGUST 2009  
 
Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte på Clarion Collection Hotel Arcticus, 
Harstad, den 24. august 2009 fra kl. 12.30 til kl. 17.15. 
 
Til stede var: 
 

Inger Lise Strøm (leder) 
Kari Jørgensen 
Jens Munch-Ellingsen (fastmøtende vararepresentant) 
 

Forfall: 
 

Terje Olsen 
 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg (leder) 
Hege Knoph Antonsen 
 

Følgende saker var til behandling:  
  

Sak 11/09:    Godkjenning av protokoll fra møte 19.06.09  
Sak 12/09:    Orientering fra internrevisjonen  
Sak 13/09:    Prosjekt internkontroll vedr. bygningsmessig vedlikehold og  
 byggeprosjekter, Helse Finnmark HF  
Sak 14/09:    Orientering om arbeidet med helhetlig risikostyring i Helse Nord  
Sak 15/09:    Revisjonskomiteens og internrevisjonens roller, oppgaver og ansvar 
Sak 16/09:    Revisjonskomiteens møteplan for høsten 2009  

 
 
Ved innledningen av møtet ble det orientert om en henvendelse som har vært fulgt opp og 
håndtert av internrevisjonens leder og revisjonskomiteens leder den siste uken.  
  
SAK 11/09  PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 19.  
 JUNI 2009 
 
Utsendt utkast til protokoll ble godkjent. 
 
SAK 12/09  ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN 
 
Leder av internrevisjonen orienterte kort om bl.a. følgende:  
 

a. Fremdrift i pågående revisjonsprosjekter  

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 

b. Prioritering/oppstart av nye revisjonsprosjekter i samsvar med gjeldende plan for 
internrevisjon 

Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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c. Arbeidet med implementering av opplegg for helhetlig risikostyring i Helse Nord 
d. fullført BI-studium i intern revisjon, risikostyring og virksomhetsstyring 

 
Komiteen tok redegjørelsen til orientering. 
 
SAK 13/09  PROSJEKT INTERNKONTROLL VEDR. BYGNINGSMESSIG 

VEDLIKEHOLD OG BYGGEPROSJEKTER, HELSE FINNMARK HF 
 

Leder av internrevisjonen orienterte om revisjonsprosjektet og opplyste at endelig rapport vil 
bli skrevet i løpet av kort tid. Det var enighet i komiteen om at når rapporten foreligger tar 
man stilling til om den skal legges frem for styret som vedtakssak eller som orienteringssak.  
 
SAK 14/09  HELHETLIG RISIKOSTYRING I HELSE NORD 

 
Leder av internrevisjonen gjorde rede for arbeidet som er gjort i foretaksgruppen etter at 
retningslinjer for helhetlig risikostyring ble vedtatt i RHF-styret i april i år. Det ble også 
orientert om administrasjonens planer for videre arbeid utover høsten. Revisjonskomiteen tok 
redegjørelsen til orientering og ba internrevisjonen fortsatt delta aktivt i arbeidet, innenfor de 
rammer som gjelder.  
 
SAK 15/09  REVISJONSKOMITEENS OG INTERNREVISJONENS ROLLER, 

OPPGAVER OG ANSVAR 
 

Instruksene for revisjonskomiteen og internrevisjonen ble gjennomgått og drøftet, og 
komiteen konstaterte at det er behov for visse endringer i begge instrukser. Internrevisjonen 
ble bedt om i neste komitémøte å legge frem et forslag til endringer, som kan danne grunnlag 
for å utarbeide sak til styret.  
 
SAK 16/09  REVISJONSKOMITEENS MØTEPLAN FOR HØSTEN 2009 

 
Revisjonskomiteen drøftet styrevedtatt møte- og aktivitetsplan for 2009. Det ble enighet om å 
erstatte planlagte møter i forbindelse med styremøtene onsdag 23. september i Karasjok og 
torsdag 18. november i Sandnessjøen med: 
 
- telefonmøte i uke 39 (21. – 25. september), og  
- møte i tilknytning til styremøtet i Tromsø den 22. oktober 
 
Ytterligere telefonmøter gjennomføres eventuelt ved behov. 
 
 
28. september 2009 
 

 
_________________        __________________                __________________  
 Inger Lise Strøm                 Kari Jørgensen     Jens Munch-Ellingsen 
 leder 
 

 

Sett: 
 
_____________ 
  Terje Olsen 

  

side 98



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 92-2009/4  BREV FRA BØ KOMMUNE AV 2. OKTOBER 2009  
 AD. VESTERÅLEN LEGEVAKT – VURDERING AV  
 FREMTIDIG PLASSERING 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 93-2009  EVENTUELT 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 
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