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Styresak 108-2011 Internrevisjonsrapport 01/2011:  

Helse Nord RHF’s styring og kontroll med 
spesialisthelsetjenester som ytes utenfor 
helseforetakene 

 
 
Bakgrunn 
I samsvar med vedtatt Plan for internrevisjon 2010-2011 har internrevisjonen i perioden 7. 
januar til 24. juni 2011 gjennomført revisjonsprosjektet Helse Nord RHFs styring og kontroll 
med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene. I denne saken legges rapporten 
fra prosjektet frem for styret i Helse Nord RHF 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF har som oppgave å overvåke det regionale helseforetakets 
og foretaksgruppens virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Dette innebærer bl.a. 
å se etter at internkontrollen bidrar til å sikre etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige 
kvalitetskrav, inklusive etiske retningslinjer.  
 
Helseforetakenes ivaretaking av Helse Nords verdier kvalitet, trygghet og respekt vil dermed 
stå sentralt i alle internrevisjonens prosjekter, inklusive dette.   
 
Formål  
Formålet med revisjonen var å kartlegge og vurdere om Helse Nord RHF har etablert og 
gjennomfører tilfredsstillende styring og kontroll med spesialisthelsetjenestene de tilbyr 
utenfor egne helseforetak.  
 
Revisjonen er avgrenset til å gjelde styring og kontroll med tjenester som kjøpes fra privateide 
somatiske sykehus og privatpraktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord 
RHF.  
 
Fakta/vurderinger 
Internrevisjonen konkluderer med at Helse Nord RHF i det vesentlige har etablert og 
gjennomfører en tilfredsstillende styring og kontroll med spesialisthelsetjenestene de tilbyr 
utenfor egne helseforetak.  
 
Gjennom styrevedtak, planer og inngåtte avtaler har Helse Nord RHF etablert rammer som 
legger godt til rette for gjennomføringen av prosesser og tiltak for å utøve slik styring og 
kontroll. Gjennomføringen er likevel ikke alltid tilfredsstillende, og enkelte av 
prosessene/tiltakene bør forbedres for å ha ønsket effekt. 
 
Rapporten inneholder syv anbefalinger om forbedringstiltak knyttet til Helse Nord RHF’s 
inngåelse og oppfølging av avtaler med private, somatiske sykehus og avtalespesialister. 
 



Helse Nord RHF’s revisjonskomité er holdt løpende orientert om status og observasjoner i 
revisjonsprosjektet, og komiteen har behandlet et utkast til internrevisjonsrapporten som er 
identisk med endelig rapport 01/2011. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr. 01/2011: Helse Nord RHFs styring og kontroll med 

spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene tas til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør utarbeide en plan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger. 
 

3. Styret ber om å bli orientert om iverksatte tiltak i henhold til utarbeidet plan innen 
utgangen av mai 2012. 
 
 

Bodø, den 16. september 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Internrevisjonsrapport nr. 01/2011: Helse Nord RHFs styring og kontroll med  
 spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene 
 

Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 
http://www.helse-nord.no/styremoeter/article77053-1079.html  

 

http://www.helse-nord.no/styremoeter/article77053-1079.html�
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1 SAMMENDRAG 

Rapporten er utarbeidet etter internrevisjon ved Helse Nord RHF i perioden 07.01.–24.06.2011.  
 
Formålet med revisjonen: 
Formålet med revisjonen var å kartlegge og vurdere om Helse Nord RHF har etablert og gjennomfører 
tilfredsstillende styring og kontroll med spesialisthelsetjenestene de tilbyr utenfor egne helseforetak. 
 
Konklusjon: 
Basert på de undersøkelser som er foretatt konkluderer Internrevisjonen med at Helse Nord RHF, 
innenfor det nasjonale rammeverket, i det vesentlige har etablert og gjennomfører en tilfredsstillende 
styring og kontroll med spesialisthelsetjenestene de tilbyr utenfor egne helseforetak. 
 
Gjennom styrevedtak, planer og inngåtte avtaler har Helse Nord RHF etablert rammer som legger godt til 
rette for gjennomføringen av prosesser og tiltak for å utøve slik styring og kontroll. Gjennomføringen er 
likevel ikke alltid tilfredsstillende, og enkelte av prosessene/tiltakene bør forbedres for å ha ønsket 
effekt. 
 
Svakheter/forbedringsmuligheter: 
De vesentligste svakhetene/forbedringsmulighetene knyttet til private, somatiske sykehus er etter 
Internrevisjonens vurdering: 

 Bortsett fra før avtaleinngåelse har RHF-et ikke bedt om dokumentasjon på pasienttilfredshet og 
kvalitetsdata, eller innsyn i internkontrollsystemet ved de private, somatiske sykehusene. 

 Det har ikke vært gjennomført årlige evalueringsmøter med leverandørene av tjenester ved private, 
somatiske sykehus. 

 
De vesentligste svakhetene/forbedringsmulighetene knyttet til avtalespesialister er etter 
Internrevisjonens vurdering: 

 Helse Nord RHF har ikke tilstrekkelig sikkerhet for at summen av doble engasjementer for den 
enkelte avtalespesialist ikke overstiger 120 %. 

 Ikke alle legespesialister med driftsavtale i Helse Nord har et NR-ID-nummer som er registrert for 
dette formål i NR-databasen. 

 Antall hjemler (årsverk) for legespesialister med driftsavtale i Helse Nord er ikke likt registrert i intern 
oversikt og i NR-databasen. 6,73 flere hjemler (årsverk) er registrert i NR-databasen. 

 Det finnes ikke signert avtale med Helse Nord RHF for alle spesialister som mottar driftstilskudd. 

 Aktivitetskravet/normtallet framgår ikke av den individuelle avtalen for alle avtalespesialister. 

 Helse Nord RHF mottar ikke alltid etterspurt informasjon fra avtalespesialister. 
 

Anbefalinger: 
Internrevisjonen gir Helse Nord RHF syv anbefalinger om gjennomføring av forbedringstiltak knyttet til 
inngåelse og oppfølging av avtaler med private, somatiske sykehus og avtalespesialister. 
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2 INNLEDNING 

Rapporten er utarbeidet etter internrevisjon ved Helse Nord RHF i perioden 07.01.–24.06.2011. 
Prosjektet inngikk som en del av vedtatt revisjonsplan for 2010/2011. 
 
Internrevisjonen har omfattet følgende aktiviteter: 

 Melding om internrevisjon sendt ut 07.01.2011. 

 Oppstartsmøte 21.02.2011. 

 Intervju av 8 ledere og øvrige medarbeidere ved Helse Nord RHF i perioden 28.02.–24.05.2011. 
Se vedlegg 1, Deltakeroversikt. 

 Dokumentgjennomgang. Oversikt over dokumenter som er innhentet i forbindelse med revisjonen er 
gitt i vedlegg 2, Dokumentoversikt. 

 Spørreundersøkelse blant alle avtalespesialister gjennomført i perioden 04.05.-19.05.2011. 
Se nærmere beskrivelse i kapittel 4, Metoder. 

 Verifikasjoner/tester. Se nærmere beskrivelse i kapittel 4, Metoder. 

 Oppsummeringsmøte 10.06.2011. 

 Rapportutkast oversendt 29.06.2011 til uttalelse og kvalitetssikring av fakta. 

3 FORMÅL OG OMFANG 

Helse Nord RHF skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys 
spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon. Helse Nord RHF kan yte slike tjenester ved sine egne 
helseforetak, eller de kan inngå avtale med andre tjenesteytere, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a.  

3.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen var å kartlegge og vurdere om Helse Nord RHF har etablert og gjennomfører 
tilfredsstillende styring og kontroll med spesialisthelsetjenestene de tilbyr utenfor egne helseforetak. 

3.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen har omfattet de prosesser og tiltak Helse Nord RHF har etablert og gjennomfører for å styre 
og kontrollere spesialisthelsetjenestene som tilbys utenfor helseforetakene. 
 
Dette gjelder: 

 Tjenester Helse Nord RHF kjøper fra private leverandører (institusjoner) gjennom avtale, i denne 
revisjonen avgrenset til somatiske sykehus. 

 Tjenester fra privatpraktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF. 
 
Gjennom undersøkelsene har revisjonen først og fremst hatt fokus på: 

 RHF-ets interne ansvars- og oppgavefordeling i forbindelse med spesialisthelsetjenester utenfor 
helseforetakene. 

 Oppfølging av gjeldende krav og styrevedtak knyttet til prioritering og fordeling av avtalehjemler. 
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 I hvilken grad inngåtte avtaler legger til rette for styring og kontroll med virksomheten. 

 Rapportering fra avtalepartnere, og hvordan Helse Nord RHF benytter rapporterte data i 
oppfølgingen av løpende avtaler. 

 
Internrevisjonen har ikke sett på: 

 Tjenester som ytes fra helseforetak utenfor Helse Nord. 

 Arbeidsprosesser og vurderinger forut for kontraktsinngåelse, med unntak for etterlevelse av 
styrevedtak relatert til avtalehjemler.  

3.3 Regelverk/avtaleverk 

Særlig relevante føringer er gitt i: 

 Spesialisthelsetjenesteloven 

 Pasientrettighetsloven 

 Oppdragsdokumenter for Helse Nord RHF 
 
Ordningen med avtalespesialister reguleres videre blant annet av: 

 Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske lægeforening om avtalepraksis for 
legespesialister og tilhørende protokoll med normtall 

 Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Norske Psykologforening om spesialistpraksis i 
klinisk psykologi og tilhørende protokoll med normtall. 

 Styrevedtak i Helse Nord RHF. 

4 METODER 

Intervju 
Til sammen 8 ledere og andre medarbeidere ved Helse Nord RHF er intervjuet i perioden 28.02.–
24.05.2011. Se vedlegg 1, Deltakeroversikt.  
 
Dokumentgjennomgang 
Tilsendt/framlagt dokumentasjon er gjennomgått. Se vedlegg 2, Dokumentoversikt. 
Internrevisjonen hadde direkte tilgang til all informasjon i Helse Nord RHFs arkivsystem vedrørende 
inngåtte avtaler og RHF-ets oppfølging av disse. 
 
Verifikasjoner/tester  
Private institusjoner – somatiske sykehus: 
Test 1: Gjennomgang av fakturagrunnlag for aktivitet i 2010 ved de tre private, somatiske institusjoner 

som har avtale med Helse Nord RHF for å avklare om påkrevd informasjon mottas og kontrolleres 
før utbetaling. En oppsummering fra testen framgår av vedlegg 3. 

 
Avtalespesialister: 
Test 2: Etterlevelse av styrevedtak relatert til prioritering og disponering av avtalehjemler. 

Styrevedtak, samt Internrevisjonens vurdering av etterlevelsen av disse, framgår av vedlegg 4. 
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Test 3: For 15 utvalgte avtalespesialister: Gjennomgang av individuell avtale, korrespondanse og 
registrert aktivitet med fokus på forhåndsdefinerte kriterier. 
 
En samlet oversikt over nøkkelopplysninger knyttet til alle avtalespesialister ble mottatt fra 
administrasjonen. Ut fra opplysningene som framgikk her ble 15 avtalespesialister valgt ut til 
nærmere gjennomgang etter følgende kriterier: 
- opplysninger om ambulering i avtalen (5 stk) 
- avtalehjemmel ≤ 50 % uten opplysninger om annet engasjement som spesialist (5 stk) 
- sum av oppgitte engasjement som spesialist utgjør > 120 % (5 stk) 
 
Utvalget innenfor hvert av utvalgskriteriene ble gjort slik at så mange spesialiteter som mulig var 
representert. 
 
Definerte kriterier, samt Internrevisjonens vurdering av etterlevelse av disse for den enkelte 
avtalespesialist, framgår av vedlegg 5. 

 
Test 4: Registrerte hjemler (årsverk) for legespesialister med driftsavtale med Helse Nord RHF - 

sammenligning av registrerte årsverk i NR1-databasen og i interne oversikter. Resultat fra testen 
framgår av vedlegg 6. 

Spørreundersøkelse blant avtalespesialister 
Internrevisjonen gjennomførte en spørreundersøkelse via Questback blant alle avtalespesialister i 
perioden 04.05.-19.05.2011. Undersøkelsen omfattet spørsmål om avtalemessige forhold, tjenestens 
tilgjengelighet, aktivitet og rapportering, samt spesialistens dialog og samarbeid med lokalt helseforetak 
og Helse Nord RHF. 52 av 81 avtalespesialister besvarte spørreundersøkelsen, noe som ga en svarprosent 
på 64,2. Av de som svarte var 38 legespesialister og 14 psykologspesialister. Oppsummering fra 
spørreundersøkelsen er gitt i vedlegg 7. 

5 OBSERVASJONER OG VURDERINGER 

I dette kapittelet redegjøres det for observasjoner og vurderinger etter en struktur som samsvarer med 
fokusområdene for revisjonen. Til slutt i kapittelet nevnes andre interessante observasjoner. Hvert 
tema/område oppsummeres med de observasjoner som etter Internrevisjonens oppfatning utgjør de 
vesentligste svakheter/forbedringsmuligheter. 

5.1 Intern ansvars- og oppgavefordeling i Helse Nord RHF 

Eieravdelingen er tillagt det interne ansvaret for ivaretakelse av styring og kontroll med spesialist-
helsetjenestene som tilbys utenfor egne helseforetak. Intervjuene bekreftet en felles oppfatning av at 
Eieravdelingen koordinerer arbeidet internt og innhenter bidrag fra Fagavdelingen etter behov. 
Fagavdelingen involveres ved spørsmål om prioritering av avtalehjemler og ellers ved behov i 
enkeltsaker, men har ikke faste oppgaver i regelmessig oppfølging av inngåtte avtaler.  
 

                                                           
1
 Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling 
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Av rammeavtalene for avtalepraksis for psykologspesialister og legespesialister framgår det i § 12 at det 
skal være etablert et samarbeidsutvalg (SU) mellom spesialistene og det regionale helseforetaket, samt 
at SU skal ha like mange representanter fra hver av partene. Slikt samarbeidsutvalg er etablert, og ser 
etter Internrevisjonens vurdering ut til å fungere i samsvar med intensjonene i rammeavtalene. Det er 
imidlertid ikke utarbeidet eget mandat for utvalget, slik rammeavtalen også krever. Fra Helse Nord RHF 
skal det være fire representanter i SU for å oppnå lik representasjon. Internt er det besluttet at dette 
fordeles slik at to representerer Eieravdelingen (leder og sekretær) og to Fagavdelingen. Det framgår 
imidlertid både av intervju og referater at det er uklart hvem som nå er oppnevnt til SU fra 
Fagavdelingen. Fagavdelingen har møtt med én representant i tre av de fire siste møtene, ulik person 
hver gang. I siste møte (mars 2011) deltok ingen fra denne avdelingen. 
 
 

 

Svakheter/forbedringsmuligheter – Intern ansvars- og oppgavefordeling 
 
 Fagavdelingen har ikke møtt fulltallig til noen møter i Samarbeidsutvalget (SU) i løpet av siste år, og 

det er uklart hvem som er oppnevnt som avdelingens representanter her. 

 Det er ikke utarbeidet skriftlig mandat for SU. 
 

 

5.2 Etterlevelse av gjeldende krav og vedtak knyttet til prioritering og 
fordeling av avtalehjemler 

Av spesialisthelsetjenesteloven § 4-2 framgår at hjemler for private legespesialister med driftsavtale er 
omfattet av den nasjonale legefordelingsordningen. Dette innebærer blant annet at nye avtalehjemler 
for legespesialister ikke kan opprettes uten at disse er tildelt fra departementet. Videre stiller de 
inngåtte rammeavtalene flere konkrete krav som må tas hensyn til ved prioritering og fordeling av 
avtalehjemler. I tillegg har styret i Helse Nord RHF fattet en rekke vedtak som danner føringer for slik 
prioritering og fordeling.  
 
Internrevisjonen har i dette prosjektet konstatert at blant annet følgende krav og vedtak er etterlevd: 

 Som hovedregel benyttes heltidshjemmel for nye avtaler. Ved ledighet i deltidshjemler vurderes 
muligheter for sammenslåing med annen deltidshjemmel (jf. rammeavtaler § 9.2). 

 Ingen avtalehjemler er < 20 % (jf. rammeavtaler § 9.2). 

 Styrevedtak om prioritering og fordeling av avtalehjemler/driftsavtaler er i hovedsak oppfylt (jf. 
vedlegg 4). Se likevel pkt. 5.2.1. 
 

5.2.1 Styrevedtak 

En samlet oversikt over styrevedtak, samt Internrevisjonens vurdering av etterlevelsen av disse (test 2), 
framgår av vedlegg 4. Dersom ikke annet tidsperspektiv er angitt i det enkelte vedtak gjelder vedtakene 
tiltak som skal gjennomføres i løpet av planperioden 2007-2015.  
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Følgende styrevedtak vedrørende avtalehjemler er hittil ikke realisert/bare delvis realisert: 

 Vedtak i sak 65-06 om å opprette betydelig flere driftsavtaler innen psykiatri og psykologi vurderes til 
ikke å være fullstendig realisert. De oversikter Internrevisjonen har mottatt viser en økning på 2,35 
driftsavtaler innen psykisk helsevern i perioden fra styrevedtaket og fram til februar 2011. Økningen 
gjelder bare psykologspesialister. For psykiatrispesialister er antall hjemler uendret. Fordi tidligere 
vakant psykiatrihjemmel er flyttet og tildelt i løpet av perioden er likevel antall driftsavtaler her økt 
med 0,9. 

 Vedtak i sak 65-06 om etablering av deltidshjemmel som øyespesialist i Nordreisa er ikke realisert. 
Internrevisjonen har fått opplyst at spørsmål om delt praksissted/ambulering til Nordreisa har vært 
tatt opp med aktuelle avtalespesialister, men at ingen så langt har ønsket å inngå avtale om dette. 
Det er videre opplyst at nyutlysning med slike vilkår hittil ikke har vært mulig, da dette forutsetter 
ledig hjemmel.  
 

5.2.2 Doble engasjementer 

Av rammeavtalenes § 6 framgår at avtalespesialisten skal informere RHF om andre avtalehjemler, 
næringsvirksomhet, arbeidsforhold, oppdrag og lignende som vedkommende har påtatt/påtar seg som 
spesialist. Spesialisten plikter selv å gi RHF slik informasjon selv om dette ikke etterspørres. I tilfelle 
spesialisten påtar seg slike oppgaver som kan være i strid med generelle habilitetsprinsipper, kreves det 
godkjenning fra RHF. 
 
Helse Nord RHF godkjenner doble engasjementer (HF-stilling og avtalepraksis) innenfor psykisk 
helsevern, samt ved spesielle behov innenfor somatisk virksomhet etter individuell vurdering, men har 
satt en øvre grense for summen av disse engasjementene til 120 %, jf. styresak 110-2008. Habilitets-
spørsmål vurderes ved tildeling av nye hjemler, samt dersom ny informasjon gjør dette nødvendig. For 
intern styring og oversikt registreres mottatte opplysninger om doble engasjementer i egen kolonne i 
oversikt over avtalehjemler. 
 
I rapporteringsmalen for avtalespesialistenes årsmelding for 2009 og tidligere var det inkludert et 
spørsmål om andre arbeidsforhold/engasjementer. Svarene som kom inn var imidlertid til dels 
mangelfulle/upresise, og har i varierende grad blitt fulgt opp fra administrasjonen. For flere spesialister 
inneholder intern oversikt derfor bare opplysninger om navn på helseforetak, eventuelt at vedkom-
mende har et deltidsengasjement. Tilsvarende opplysninger var ikke etterspurt i årsmeldingen for 2010. 
 
Test 3 (vedlegg 5) viste at det i arkivsystemet kun var registrert presis informasjon om andre 
engasjementer (sted og andel), eventuelt avkreftelse for andre engasjementer, for 4 av de 15 undersøkte 
avtalespesialistene. 
 
I spørreundersøkelsen Internrevisjonen har gjennomført blant avtalespesialistene opplyste 28,8 % at de 
også har engasjement i regionens helseforetak. Dette samsvarer i rimelig grad med opplysninger i 
RHF-ets oversikt. Se vedlegg 7, spørsmål 5-9 for tilbakemeldinger fra avtalespesialistene på spørsmål 
vedrørende andre engasjement som spesialist. 
 
Etter Internrevisjonens vurdering er registrert informasjon om doble engasjementer mangelfull og 
utilstrekkelig ajourholdt. Dette medfører etter vår oppfatning at Helse Nord RHF ikke har tilstrekkelig 
sikkerhet for at summen av doble engasjementer for den enkelte avtalespesialist ikke overstiger 120 %. 
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5.2.3 Krav relatert til legefordeling 

Alle legestillinger skal ha et unikt NR-ID nr. tildelt fra Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og 
legefordeling (NR). Helsedirektoratet ivaretar sekretariatsfunksjonen for rådet. De fører register over 
legestillinger ved helseforetak og legestillinger for avtalespesialister som har driftsavtale med de 
regionale helseforetakene for nasjonale styringsformål - NR-databasen. De regionale helseforetakene er 
pålagt å rapportere ubesatte avtalehjemler og endringer i slike hjemler til Helsedirektoratet etter gitte 
retningslinjer. Korrekt og oppdatert oversikt over tilgjengelige avtalehjemler, herunder både besatte og 
ubesatte hjemler, er etter Internrevisjonens vurdering nødvendig som grunnlag for Helse Nord RHFs 
styring og kontroll med denne virksomheten. 
 
Administrasjonen har opplyst at det siden overtakelsen av hjemlene fra fylkeskommunene er arbeidet 
med å bringe orden i NR-ID registreringen for avtalespesialister. Flere ulike oversikter benyttes for 
ajourhold av relevant historikk og informasjon. Internrevisjonens undersøkelser viser likevel at kravet 
fortsatt ikke er fullstendig ivaretatt. Av de 15 avtalespesialistene hvor dette ble undersøkt (test 3) har 
Internrevisjonen anmerkninger til 2. Den ene legen er i følge intern oversikt tildelt et NR-ID nr. som ikke 
er registrert i NR-databasen, den andre et NR-ID nr. som er registrert på Helse Sunnmøre HF. 
 
Test 4 viste at antall hjemler (årsverk) for legespesialister med driftsavtale i Helse Nord ikke er likt 
registrert i intern oversikt (43,64 årsverk) og i NR-databasen (50,37 årsverk), altså en forskjell på 6,73 
hjemler (årsverk). Internrevisjonen har ikke undersøkt årsakene til denne uoverensstemmelsen. I følge 
administrasjonen inngår alle tilgjengelige hjemler (også vakante hjemler) i den interne oversikten. 
Aktuell saksbehandler i Helsedirektoratet opplyser at alle rapporterte endringer fra siste rapporterings-
frist (15.03.2011) er lagt inn i NR-databasen. Se vedlegg 6 for nærmere opplysninger fra test 4.  
 
Observasjonene viser at det er nødvendig med en samlet gjennomgang av hjemmelregistreringen for 
avtalespesialister i Helse Nord RHF. 
 
 

 
Svakheter/forbedringsmuligheter – Prioritering og fordeling av avtalehjemler 
 

 Helse Nord RHF har ikke tilstrekkelig sikkerhet for at summen av doble engasjementer for den 
enkelte avtalespesialist ikke overstiger 120 %. 

 Ikke alle legespesialister med driftsavtale i Helse Nord har et NR-ID-nummer som er registrert for 
dette formål i NR-databasen. 

 Antall hjemler (årsverk) for legespesialister med driftsavtale i Helse Nord er ikke likt registrert i intern 
oversikt og i NR-databasen. 6,73 flere hjemler (årsverk) er registrert i NR-databasen. 
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5.3 I hvilken grad legger inngåtte avtaler til rette for RHF-ets styring og 
kontroll med virksomheten 

5.3.1 Avtaler med private, somatiske institusjoner 

Internrevisjonen har gjennomgått de inngåtte avtalene med private, somatiske institusjoner og vurdert i 
hvilken grad avtalene gir muligheter for RHF-ets styring og kontroll. 
 
Helse Nord RHF har ikke avtalefestet rett til å gjennomføre revisjon hos private, somatiske institusjoner. 
Ut over dette er Internrevisjonens vurdering at avtalene utgjør et godt styringsgrunnlag og legger til rette 
for løpende oppfølging fra Helse Nord RHF. 

5.3.2 Individuell avtale om regional avtalepraksis 

Helse Nord RHF benytter maler for inngåelse av personlig avtale om regional avtalepraksis for 
henholdsvis legespesialister og psykologspesialister. Malene er basert på rammeavtalenes bestemmelser 
(rammeavtale om avtalepraksis for henholdsvis legespesialister og psykologspesialister), og henviser i 
teksten til disse. Internrevisjonen gjør oppmerksom på at avtalemalen for legespesialister ikke 
inneholder eget punkt for angivelse av normtall/aktivitetskrav slik rammeavtalens § 6.1 krever. 
 
Helse Nord RHF har ikke avtalefestet rett til å gjennomføre revisjon hos avtalespesialister. 
 
Gjennom test 3 har Internrevisjonen konstatert at det for 4 av 15 avtalespesialister ikke finnes signert 
avtale med Helse Nord RHF. For tre av disse foreligger gammel avtale med fylkeskommunen, for den 
fjerde finnes ingen avtale. Internrevisjonen fikk opplyst at manglene til dels var kjente, men at tiltak ikke 
hadde blitt prioritert. 
 
For ytterligere 5 (hvor signert avtale med RHF finnes) av de 15 kontrollerte avtalespesialistene framgår 
ikke aktivitetskravet/normtallet av den individuelle avtalen, jf. krav om dette i rammeavtalen § 6.1. I to 
tilfeller var imidlertid kravet særskilt opplyst i annen korrespondanse fra Helse Nord RHF. Det er opplyst 
at alle nye avtalespesialister får rammeavtalen og tilhørende protokoll med normtall tilsendt i forkant av 
intervju og ved avtaleinngåelse. Dette framgår imidlertid ikke alltid av arkivert korrespondanse. 
 
I etterkant av test 3 har administrasjonen tatt initiativ med sikte på å etablere avtaler etter regional mal 
for spesialister hvor dette mangler. Dette gjelder avtaler som er overført fra fylkeskommunen. 
Internrevisjonen har mottatt kopi av en henvendelse datert 18.05.2011 sendt til seks avtalespesialister 
der RHF-et ber spesialistene om å fylle inn spesifikke opplysninger i det nye avtaleutkastet og returnere 
dette sammen med kopi av CV og attester.  
 

 

Svakheter/forbedringsmuligheter – Avtalenes innhold 

 Helse Nord RHF har ikke avtalefestet rett til å gjennomføre revisjon hos private, somatiske 
institusjoner eller hos avtalespesialister. 

 Det finnes ikke signert avtale med Helse Nord RHF for alle spesialister som mottar driftstilskudd. 

 Aktivitetskravet/normtallet framgår ikke av den individuelle avtalen for alle spesialister med 
avtalepraksis. 
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5.4 Rapportering og oppfølging 

5.4.1 Private, somatiske sykehus 

Inngåtte avtaler regulerer rapporteringer fra institusjonen til Helse Nord RHF, herunder: 

 Månedlig faktura/vedlegg med spesifiserte opplysninger. 

 Tertialvis aktivitetsrapportering til Norsk Pasientregister (NPR) – tilgjengelig for HN RHF. 

 Institusjonens løpende informasjonsplikt til HN RHF om endringer i utførende spesialister. 
   
Internrevisjonen har gjennomgått fakturagrunnlag for aktivitet i 2010 ved de tre private, somatiske 
institusjoner som har avtale med Helse Nord RHF for å undersøke om avtalt informasjon mottas og 
kontrolleres før utbetaling (test 1). Se vedlegg 3. 
 
Gjennom test 1 og opplysninger mottatt i intervju konstaterer Internrevisjonen at avtalt informasjon 
framgår av månedlige fakturaer, og at mottatte fakturaer for 2010 ble kontrollert mot inngåtte avtaler 
før utbetaling. 
 
Helse Nord RHF har videre etablert en praksis der DRG-rapporteringen fra den enkelte institusjon 
gjennomgås årlig i forbindelse med endelig avregning fra NPR. Her sammenlignes DRG-rapporteringen til 
NPR med opplysninger i fakturaer om registrerte DRG-poeng. Gjennom denne kontrollen avdekket 
administrasjonen i november 2010 avvik knyttet til DRG-rapporteringen fra private, somatiske 
institusjonene for aktivitet i 2009 som samlet utgjorde omtrent 1 mill. kroner. Avvikene er fortsatt under 
oppfølging fra RHF-et. Etter Internrevisjonens syn bør denne type oppfølging generelt skje så raskt som 
mulig, blant annet for å øke mulighetene for oppklaring av eventuelle feil/mangler. 
 
Helse Nord RHF har ikke bedt om dokumentasjon på pasienttilfredshet og kvalitetsdata, eller innsyn i 
virksomhetenes internkontrollsystem, slik de etter inngåtte avtaler har rett til, annet enn før inngåelse av 
avtalene. Avtalenes varighet er fire år, inkludert ett års opsjon. Etter Internrevisjonens vurdering burde 
en regelmessig, systematisk oppfølging, for eksempel knyttet til årlige evalueringsmøter, være et 
hensiktsmessig virkemiddel i forbindelse med RHF-ets ”sørge for” ansvar. 
 
Av avtalene framgår at det skal gjennomføres årlige oppfølgingsmøter hos leverandøren for evaluering 
av avtale og praksis. Slike møter har ikke vært gjennomført i avtaleperioden (fra 2009). Det har imidlertid 
vært avholdt reforhandlingsmøter knyttet til prissetting. 
 

5.4.2 Avtalespesialister 

For avtalespesialister gjelder følgende krav om rapporteringer til Helse Nord RHF: 

 Årlig aktivitetsrapportering til NPR – tilgjengelig for HN RHF. 

 Årsrapport til HN RHF – kvalitativ, varierende mal. 

 Løpende informasjonsplikt om blant annet ferieavvikling, sykefravær, bruk av vikar og andre 
engasjementer. 
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Gjennom test 3 og opplysninger fra intervju konstaterer Internrevisjonen at Helse Nord RHF påser at 
avtalespesialister: 

 Etterlever gjeldende krav om rapportering til NPR. 

 Oppfyller minimum 80 % av aktivitetskravet/normtallet, eller gir en tilfredsstillende forklaring 
dersom registrert aktivitet har vært lavere enn dette. 
 

Spesialistens løpende informasjonsplikt knyttet til ferie, sykdom, bruk av vikar og andre engasjement de 
måtte påta seg som spesialist framgår av rammeavtalen. Det er opplyst at dette har vært tema på 
enkelte fellesmøter for avtalespesialister. 
 
Internrevisjonen konstaterer imidlertid at noe etterspurt informasjon fra avtalespesialistene ikke er 
mottatt, og at noe er mottatt i upresis form: 

 Test 3 viste at det mangler årsrapport fra 2 av de 15 gjennomgåtte avtalespesialistene både for 2009 
og for 2010. 

 Planlagt ferieavvikling har de siste årene inngått som spørsmål i årsrapporten, men har tildels blitt 
upresist besvart. Det er ikke innført andre ordninger for å registrere ferieavvikling. For 7 av de 15 
avtalespesialistene manglet det spesifikke opplysninger om planlagt ferieavvikling for 2011. 

 Se punkt 5.2.2 vedrørende andre engasjementer som spesialist som avtalespesialister har påtatt seg. 
 
Internrevisjonen mener oppfølgingen fra RHF-ets side burde vært bedre, for å sikre at ønsket/ etterspurt 
informasjon blir mottatt. Tilbakemeldingene fra avtalespesialistene i spørreundersøkelsen viser også at 
mange mener de har fått uklar informasjon om rutiner for melding av ferie og sykefravær, se vedlegg 7, 
spørsmål 19 og 20. 
 
Noen spesialister har avtale om ambulering som en del av sin driftsavtale. Internrevisjonen konstaterer 
at RHF-et ikke har en systematisk oppfølging av samsvar mellom aktivitet (konsultasjoner) på ”ute-
kontor” og avtalt hjemmelsstørrelse/kostnadsdekning for inngåtte ambuleringsavtaler. Administrasjonen 
opplyser at NPR-tallene som mottas ikke kan benyttes til slike vurderinger. Særskilt oppfølging har 
imidlertid vært gjort i enkelttilfeller.  
 
Helse Nord RHF har ikke bedt avtalespesialister rapportere ventetidsdata. Fra administrasjonen vises det 
i denne forbindelse til Helsedirektoratets beslutning om at ventetidsdata ikke skal inngå i rapportering til 
NPR. I 2011 har imidlertid Helse Nord RHF gjort tilgjengelig på internett informasjon om den enkelte 
avtalespesialist og praksisprofil. I denne forbindelse er det innhentet og publisert opplysninger om 
forventet ventetid. RHF-et har på denne måten bidratt til å gjøre forventet ventetid tilgjengelig for 
pasientene, jf. kravet i Rammeavtalen § 5.3. 
 
Ut fra opplysninger og oppfatninger som er kommet frem i revisjonsprosjektet kan det synes fornuftig at 
administrasjonen vurderer nærmere hvilken informasjon RHF-et behøver for å kunne utøve ønsket 
styring og kontroll med spesialisthelsetjenestene som ytes via avtalespesialister, og eventuelt gjøre 
endringer i forhold til dagens praksis. En slik vurdering bør inkludere både kvantitativ og kvalitativ 
informasjon. 
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Svakheter/forbedringsmuligheter – Rapportering og oppfølging 

 Bortsett fra før avtaleinngåelse har Helse Nord RHF ikke bedt om dokumentasjon på 
pasienttilfredshet og kvalitetsdata, eller innsyn i internkontrollsystemet ved de private, somatiske 
sykehusene. 

 Det har ikke vært gjennomført årlige evalueringsmøter med leverandørene av tjenester ved private, 
somatiske sykehus. 

 Helse Nord RHF mottar ikke alltid etterspurt informasjon fra avtalespesialister. 
 

5.5 Andre observasjoner 

5.5.1 Styringsinformasjon vedrørende avtalespesialister 

I dette revisjonsprosjektet har det vist seg vanskelig å framskaffe sikre og sammenlignbare tall 
vedrørende avtalespesialister. Dette gjelder eksempelvis tilgjengelige legehjemler/årsverk (tildelt fra 
Nasjonalt Råd), løpende driftsavtaler på et gitt tidspunkt og vakante driftsavtaler/hjemler. Dette har vi 
erfart i forbindelse med gjennomføringen av test 2 og test 4. Usikkerhetene har blant annet vært relatert 
til inkonsekvent praksis for registrering av vakante driftsavtaler/hjemler. Det synes hensiktsmessig å 
videreutvikle de interne registreringssystemene slik at disse på en bedre måte enn i dag ivaretar behovet 
for både detaljopplysninger om den enkelte hjemmel/avtale og aggregert styringsinformasjon. 

5.5.2 Samhandling mellom avtalespesialister og lokalt helseforetak 

Internrevisjonen registrerer at mange avtalespesialister gjennom spørreundersøkelsen har gitt uttrykk 
for oppfatninger om manglende tilrettelegging fra Helse Nord RHF for å oppnå samspill med helse-
foretakene, samt mangelfulle initiativ til faglig samarbeid fra de lokale helseforetakene. Se vedlegg 7, 
spørsmål 69 og 72- 74. Dette er også forhold som enkelte har meldt inn via årsrapportene for 2009 og 
2010. HN RHFs oppdragsdokument for 2009 til HF-ene inneholdt et krav om å sikre god samhandling, 
koordinering og oppgavefordeling med private avtalespesialister. Internrevisjonen har ikke undersøkt 
hvordan dette kravet har blitt fulgt opp fra helseforetakene eller fra RHF-et. Tilbakemeldingene fra 
avtalespesialistene tyder likevel på at det kan finnes forbedringsmuligheter her. 
 
 

 

Svakheter/forbedringsmuligheter – Andre observasjoner 

 Det synes hensiktsmessig å videreutvikle de interne registreringssystemene slik at disse på en bedre 
måte enn i dag ivaretar behovet for både detaljopplysninger om den enkelte avtalehjemmel og 
aggregert styringsinformasjon.  
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6 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

6.1 Konklusjon 

Basert på de undersøkelser som er foretatt konkluderer Internrevisjonen med at Helse Nord RHF, 
innenfor det nasjonale rammeverket, i det vesentlige har etablert og gjennomfører en tilfredsstillende 
styring og kontroll med spesialisthelsetjenestene de tilbyr utenfor egne helseforetak. 
 
Gjennom styrevedtak, planer og inngåtte avtaler har Helse Nord RHF etablert rammer som legger godt til 
rette for gjennomføringen av prosesser og tiltak for å utøve slik styring og kontroll. Gjennomføringen er 
likevel ikke alltid tilfredsstillende, og enkelte av prosessene/tiltakene bør forbedres for å ha ønsket 
effekt. 

6.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å iverksette følgende tiltak: 

Vedrørende private, somatiske institusjoner: 
1. Regelmessig å etterspørre og følge opp informasjon om kvalitetsdata og pasienttilfredshet. 
2. Gjennomføre årlige evalueringssamtaler med alle leverandører (institusjoner) i henhold til avtale. 
 
Vedrørende avtalespesialister: 
3. Påse at alle leger med driftsavtale har et unikt ID-nr. tildelt fra Nasjonalt Råd for legefordeling, samt 

at både intern og nasjonal oversikt over avtalehjemler/driftsavtaler gir korrekt og oppdatert 
informasjon. 

4. Sørge for at det foreligger signert avtale om regional avtalepraksis for alle spesialister med 
driftstilskudd fra Helse Nord RHF. 

5. Der gjeldende aktivitetskrav/normtall ikke framgår av signert avtale om regional avtalepraksis bør 
dette kommuniseres skriftlig til den enkelte, og dokumentasjon vedlegges avtalen. 

6. Etablere rapporterings- og kontrollopplegg som gir tilstrekkelig sikkerhet for at summen av doble 
engasjementer (driftsavtale og HF-engasjement) ikke overstiger 120 %. 

7. Gjennomgå oppsummeringen fra gjennomført spørreundersøkelse blant avtalespesialister, samt 
denne rapporten i sin helhet, med sikte på å identifisere ytterligere forbedringstiltak.



    

 

 

7 VEDLEGG 

Vedlegg 1 – Deltakeroversikt 

 

Fra administrasjonen i Helse Nord RHF: 

Navn Funksjon Avd./enhet Oppstartsmøte Intervju Oppsummeringsmøte 

Monica Staurbakk Rådgiver Eieravdelingen X X  

Erik Slørdal Skjemstad Konst. faggruppeleder Eieravdelingen X X X 

Linn Hege Larsen Rådgiver Eieravdelingen X X X 

Oddvar Larsen Konst. fagdirektør Fagavdelingen X X  

Aina Olsen Faggruppeleder Fagavdelingen X X X 

Ellinor Hovland Rådgiver Eieravdelingen X X  

Ann-Elisabeth Rødvei Foretaksadvokat Eieravdelingen X X  

Irene Skiri Konst. eierdirektør Eieravdelingen X X X 

 
I tillegg har andre medarbeidere bidratt i enkeltspørsmål fra Internrevisjonen. 
 
Fra Internrevisjonen i Helse Nord RHF: 

Navn Funksjon Avd./enhet Oppstartsmøte Intervju Oppsummeringsmøte 

Hege Knoph Antonsen Internrevisor Helse Nord RHF X X X 

Tor Solbjørg Leder av internrevisjonen Helse Nord RHF X X X 



    

 

 

Vedlegg 2 - Dokumentoversikt 

Oversikt over dokumenter innsendt/tilgjengeliggjort av Helse Nord RHF i forbindelse med revisjonen. 

 
Styrende dokumenter (retningslinjer, prosedyrer etc.): 
 

 Styresak 40-2005 Policy for bruk av private aktører i Helse Nord 

 Styresak 46-2006 Styrking av spesialisthelsetilbudet i Helse Finnmark – Etablering av tiltak i Alta 

 Styresak 53-2005  Desentralisering av spesialisthelsetjenesten 

 Styresak 65-2006  Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007 – 2015, desentralisering og ambulering 

 Styresak 110-2008 Plan for avtalespesialister – rullering 

 Internt notat fra Lars Vorland datert 08.04.2008 vedr. organisering Helse Nord RHF. 

 Mal for årsmelding fra avtalespesialister 2009 og 2010 

 Mal for individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for psykologspesialist. 

 Mal for individuell (personlig) avtale om regional avtalepraksis for legespesialist. 
 
 
Oversikter: 
 

 Oversikt over private avtalespesialister i Helse Nord, per 25.02.2011 (korrigert 03.08.2011). 

 Oversikt over fordeling av NR-ID nr. for legespesialister med driftsavtale, per 12.02.2010. 

 Oversikt over gjennomførte endringer i fordeling av hjemler/driftstilskudd siste 5 år. 

 Oversikt over normtall og driftstilskudd for ulike spesialiteter og tilskuddsklasser. 

 Oversikt på internett over private helseinstitusjoner Helse Nord RHF har avtale med, per 27.01.2011. 
 
 
Resultatdokumentasjon: 
 

 Oversikt over NPR-tall 2009 for alle avtalespesialister. 

 Mottatte fakturaer med vedlegg for aktivitet i 2010 ved private, somatiske institusjoner som har avtale med 
Helse Nord RHF (tre institusjoner). 

 Referater fra møter i Samarbeidsutvalget for perioden 1. januar 2009 - 1. april 2011. 
 
 
Inngåtte avtaler: 

 Avtaler mellom Helse Nord RHF og tre private, somatiske sykehus om leveranse av spesialisthelsetjenester. 

 Tilgang til all arkivert korrespondanse med private, somatiske sykehus som har avtale med Helse Nord RHF. 

 Tilgang til alle arkiverte avtaler (og tilhørende korrespondanse) med spesialister om regional avtalepraksis. 



 

 

Test 1                  Vedlegg 3 

Gjennomgang av fakturagrunnlag for aktivitet i 2010 ved private, somatiske sykehus 

 

 

Krav i avtale 

Opplysning i faktura/vedlegg 

 

Institusjon 1  

 

Institusjon 2 Institusjon 3 

 Antall utredninger Ja Ja Kan summeres 

 Hjemkommune Kommunekode Trygdekontor Kommunenr 

 Pasientnr Pasient ID Fødselsdato Pasientnavn Personnr Public ID 

 Pris Avtalt pris Sum Sum av pris 

 ICD-10-kode ICD-10 Diag 1 HD 

 Operasjonsnr Opr.kode Diag 3 Prosedyre 1  

 DRG-gruppe DRG-gruppe DRG code DRG kode 

 DRG-poeng DRG-vekt DRG wikt DRG korrigert vekt 

 

Konklusjon: Den avtale informasjonen inngår i de månedlige fakturaer/vedlegg fra alle de tre private sykehusene.



Test 2       Vedlegg 4 

 

Etterlevelse av styrevedtak relatert til prioritering og disponering av avtalehjemler 

Oversikten inneholder styrevedtak i Helse Nord RHF relatert til prioritering og disponering av avtalehjemler. 

Nr.  Styrevedtak Saksnr. 
Er vedtaket 

etterlevd? 
Kommentar 

1. Alta: 100 % avtale innen øye 46-06 Ja 0,75 Alta  +  0,25 Tromsø 

2. Alta: 100 % avtale innen øre, nese, hals 46-06 Ja  

3. Alta: 100 % avtale innen gynekologi. Videreføring stadfestet i sak 110-08. 46-06 Ja  

4. Øye 

Nordreisa: 20-50 % avtale innen øye, samt mer ambulering av øyespesialister fra sykehus.* 

65-06 og 

110-08 Nei 
Ingen inngåtte avtaler her.  

Det har ikke vært anledning til ny 

utlysning med vilkår delt praksissted. 

5. Finnsnes: 20-50 % avtale innen øye, samt mer ambulering av øyespesialister fra sykehus*. I 2008 

ble behovet vurdert til å være enda større, og styret støttet anbefalingen om å flytte en 

avtalehjemmel fra Tromsø til Finnsnes. 

65-06 

110-08 Ja 

Utlyst flere ganger uten søkere, som 100 
% fra 2010. Ny utlysning vår 2011.  

Nå: Ivaretas ved avtale om 20 % 

ambulering fra Tromsø.  

6. Gynekologi 

Gynekologtilbud i Nordreisa skal ikke ivaretas gjennom avtalepraksis 

110-08 
Ja Omgjøring av vedtak i 65-06 

7. Gynekologtilbud på Finnsnes skal ikke ivaretas gjennom avtalepraksis 110-08 Ja Omgjøring av vedtak i 65-06 

8.  Gynekologitilbudet i Tromsø bør ikke reduseres sammenlignet med nivå i 2008 (1,55 årsverk).  110-08 
Ja 

Vakant 0,25 fra sommer 2010. 

Planlegges sammenslått med 
eksisterende.  

9.  Gynekologitilbudet i Tromsø bør på sikt bli to hele hjemler, ikke flere delhjemler. 110-08 Ja 
Sammenslåinger er foretatt når dette har 

vært aktuelt. 

10. Gynekologihjemmel i Narvik skal omdisponeres i 2009. 110-08 Ja  

11. Gynekologitilbudet i Bodø reduseres med 1 hjemmel sammenlignet med nivå i 2008 (3,25 årsverk). 

Reduksjonen vil skje ved naturlig avgang. På sikt bør det være to hele hjemler i Bodø. 

110-08 
IA 

Det har ennå ikke vært anledning til 

reduksjon via naturlig avgang.  

12. ØNH 

Finnsnes: 20-50 % avtale innen ØNH* 

65-06 
Ja 

Fast ambulering fra Tromsø: 
20 % Finnesnes – 1 dag pr uke 

13. Indremedisin 

Ved ledighet tilbys kardiolog i Bodø utvidelse til 100 % 

110-08 
Ja  

14. Ved ledighet tilbys kardiolog i Harstad/Narvik utvidelse til 100 % 110-08 Ja  

15. Psykisk helse 

Ikke angitt steder: betydelig flere driftsavtaler innen psykiatri og psykologi 

65-06 

110-08 Nei/delvis 
Psykologi: +2,35. 

Psykiatri: hjemler uendret, inngåtte 

driftsavtaler + 0,9. 

16. Opprette to nye 100 % psykologiavtaler, en i Bodø og en i Tromsø i budsjett 2009. 110-08 Ja  

 
*Det forutsettes at dette er del av 100 % -avtale annet sted, med delt praksissted. Det foreslås mulighet for 20 % utekontor fra hovedkontor annet sted dersom RHF ikke får noen til å inneha 50 %.
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2 NR-ID nr. som er oppgitt i RHFs oversikt finnes ikke i NR-databasen. 
3 NR-ID nr. som er oppgitt i RHFs oversikt er i NR-databasen registrert på Helse Sunnmøre HF. 
4 Av RHFs interne oversikt framgår at denne spesialisten har avtale om ambulering. Dette er ikke dokumentert i avtale eller annen korrespondanse. 

Nr.  Krav/utvalgt spesialist nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kommentar 
IA: Ikke aktuelt 

1. Det foreligger undertegnet individuell avtale om 

regional avtalepraksis etter standard mal. 
Ja Ja 

Nei

* 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Nei

* 
Ja 

Nei

* 
Ja Nei 

*gml avt med fylket 

finnes. 

2. Hjemmel er ≥ 20 %. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja ?  

3. Summen av engasjement ved doble engasjement 

≤ 120 %. 
? ? ? IA Ja ? Ja ? ? Ja ? ? ? Ja ? 

 

4. Spesialisten har entydig redegjort for andre 

engasjementer (inkl størrelse), evt. avkreftet. 
Nei Nei 

Nei

* 
Ja Ja Nei Ja 

Nei

* 
Nei 

Nei

* 

Nei

* 
Nei Nei Ja Nei 

*oppgitt sted, men 

ikke andel 

5. Legestillingen har et unikt ID-nr. tildelt fra 

Nasjonalt Råd (NR). 
Ja IA Ja Ja Ja Ja Ja IA Ja Ja Ja Ja Nei

2
 Ja Nei

3
 

Kontrollert mot 

RHFs liste 

6. Årsverk driftsavtale samsvarer med årsverk NR-

hjemmel (leger). 
Ja IA Ja Ja Ja Nei Nei IA Ja Ja Nei Nei ? Ja ? 

Ktr. av avtale mot 

NR-base 

7. Aktivitetskravet framgår av avtalen (*eller er 

meddelt skriftlig på annen måte). 
Nei Ja* Nei Ja Ja* Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei 

 

8. NPR-data for 2009 er rapportert. 
Ja Ja Ja Ja Ja IA Ja IA Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kontrollert i RHFs 

oversikt 

9. Registrert aktivitet i 2009 oppfylte minimum 

80 % av aktivitetskravet fra Helse Nord RHF. 
Ja Ja Nei Ja Ja IA Ja IA Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja 

Basert på NPR-tall 

2009 

10. Ved lavere aktivitet i 2009 enn 80 % av 

aktivitetskravet har RHF bedt om forklaring. 
IA IA Ja IA IA IA IA IA Ja IA IA IA IA Ja IA 

 

11. RHF har fått tilfredsstillende forklaring på lavere 

aktivitet enn 80 % av aktivitetskravet i 2009. 
IA IA Ja* IA IA IA IA IA Ja* IA IA IA IA Ja* IA 

*NPR-tall ikke 

fullstendige 

12. RHF har mottatt og registrert meldinger om ferie 

og evt. annet fravær i 2010 som samsvarer med 

opplysning i årsrapport 2010. 
Ja Nei Nei Nei Ja ? ? Nei Nei Nei Ja Nei Ja Ja Ja 

 

13. RHF har mottatt spesifikke opplysninger om 

planlagt ferieavvikling 2011. 
Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei IA Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja 

I årsrap. 2010 eller 

særskilt 

14. Evt. bruk av vikar i 2009 – 2011 er meldt skriftlig 

med begrunnelse til RHF. 
Ja IA IA IA Ja ? ? IA IA IA IA ? IA Ja IA 

IA: årsrap. 09 og 

2010, ingen vikar 

15. Det foreligger årsrapport for 2009. Nei Ja Ja Ja Ja IA Ja IA Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja  

16. Det foreligger årsrapport for 2010. Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  

17. Samsvarer opplysninger om evt. ambulering i 

RHFs oversikt med inngått avtale? 
Nei

4
 Ja* Ja* Ja* Ja* Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

*Har avtale om 

ambulering 



Test 4  OVERSIKT OVER HJEMMELS-/ÅRSVERKSFORDELING FOR AVTALESPESIALISTER        Vedlegg 6 

 

Utarbeidet av Internrevisjonen på bakgrunn av mottatte oversikter: 

 Avtaler med praktiserende lege- og psykologspesialister i regionen 2006 / 2009 / 2011 

 Avtalespesialister i Helse Nord per 25.02.2011 (med korrigering mottatt 03.08.2011). 
 

Fagområde 
Årsverk 

2006 

Årsverk 

2009 

Årsverk 

25.02.11 

Lokalisering 

 årsverk 2006 

Lokalisering 

årsverk 2009 

Lokalisering 

årsverk 2011 

Endringer 

2009 

Endringer 

2011 

Gynekologi 6,3 5,80 5,80 
Tromsø– 2,05 

Bodø – 3,25 

Narvik - 1 

Tromsø– 1,55  

Bodø – 3,25 

Alta - 1  

Tromsø– 1,55* 

Bodø – 3,25 

Alta – 1 

-0,5 Tromsø 

-1,0 Narvik 

+1,0 Alta 

 

Hud 1,75 1,37 1,37 
Bodø – 1 

Mo i Rana- 0,75 

Bodø - 1  

Mo i Rana – 0,37  

Bodø - 1  

Mo i Rana – 0,37 
-0,38 Mo  

Indremedisin, 

herunder 
 Kardiologi  

 Lungesykdommer 

 Gastro 

3,65 3,85 4,60 

Karasjok – 1  

Alta – 0,20 

Tromsø – 1, 20 

Harstad – 0,25 

Bodø – 1 

Karasjok – 1,2  

Alta – 0,20 

Tromsø – 1, 20 

Harstad – 1,00 

Bodø – 1 

Karasjok – 1,2  

Alta – 0,20* 

Tromsø – 1, 20 

Harstad – 1,00 

Bodø – 1 

+0,2 Karasjok 

 

+0,75 

Harstad 

 

Kirurgi 
(også urologi) 

2,25 2 2 
Bodø – 2 

Gravdal – 0,25 
Bodø – 2  Bodø – 2 -0,25 Gravdal   

Revmatologi 0,20 0,20 0,20 Ørnes/Narvik – 0,20 Ørnes/Narvik – 0,20 Ørnes/Narvik – 0,20   

Nevrologi 0,20 - - Bodø – 0,2 - - -0,2 Bodø  

Pediatri 0,20 - - 
Narvik – 0,10 

Ørnes – 0,10   
- - 

-0,1 Narvik 

-0,1 Ørnes 
 

Øre-nese-hals 5,65 6,75 6,75 

Mo – 0,20 

Sandnessjøen – 0,20 

(+0,20 vakant) 

Narvik – 0,75 

Myre i Vesterålen – 1,60 

Bodø – 1  

Tromsø – 1,2 

Leknes – 0,5 

Mo – 0,20 

Sandnessjøen – 0,20 

Narvik – 0,75 

Myre i Vesterålen – 1,60 

Bodø – 1 

(50+50 sr/jr avtale) 

Tromsø – 2 

Alta - 1 

Mo – 0,20 

Sandnessjøen – 0,20 

Narvik – 0,75 

Myre i Vesterålen – 

1,60 

Bodø – 1 

(50+50 sr/jr avtale) 

Tromsø – 2 

Alta - 1 

+0,8 Tromsø 

+1,0 Alta 

-0,5 Leknes 

-0,2 

Sandnessjøen 

 

 



 

 

Fagområde 
Årsverk 

2006 

Årsverk 

2009 

Årsverk 

25.02.11 

Lokalisering 

 årsverk 2006 

Lokalisering 

årsverk 2009 

Lokalisering 

årsverk 2011 

Endringer 

2009 

Endringer 

2011 

Øye 15,82 15,42 16,32 

Mosjøen – 0,32 

Hommelstø (Helgeland) 

– 0,75 

Mo – 1 

Narvik – 1 

Sortland - 1 

Leknes – 0,20 

Fauske – 0,80 

Bodø – 3 

Tromsø – 6 

Lakselv - 1 

Mosjøen – 0,32 

Hommelstø (Helg.) -0,75 

Mo – 1 

Narvik – 1 

Sortland - 1 

Leknes – 0,20 

Fauske – 0,80 

Bodø – 3,8 

Tromsø – 5,8 

Lakselv – 1 

Alta – 0,75 

Mosjøen – 0,32 

Hommelstø (Helg.)-

0,75 

Mo – 1 

Narvik – 1 

Sortland - 1 

Leknes – 0,20 

Fauske – 0,80 

Bodø – 3,0 

Tromsø – 5,5 

Lakselv – 1 

Alta – 0,75 

Finnsnes – 1,0* 

+0,8 Bodø 

-0,2 Tromsø 

+0,75 Alta 

 

+1,00 

Finnsnes* 

-0,8 Bodø 

-0,3 Tromsø 

Psykiatri 6,6 6,6 6,6 

Stokmarknes – 0,20 

Fauske – 1* 

Bodø – 2  

Tromsø – 3,10 

Sjøvegan – 0,30 

Stokmarknes – 0,20 

Fauske – 1* 

Bodø – 2 

Tromsø – 3,4 

Stokmarknes – 0,20 

Bodø – 3 

Tromsø – 3,4 

+0,3 Tromsø 

-0,3 Sjøvegan 

-1,0 Fauske 

+1,0 Bodø 

Psykologi 16,23 18,58 18,58 

Br.sund/Ylvingen – 1 

Mo – 1,4 

Hamarøy – 1 

Narvik – 1 

Harstad – 1,25 

Bodø – 3,23 

Skjervøy/Storslett – 0,80 

Silsand – 0,50 

Tromsø – 4,05 

Målselv – 1 

Finnsnes - 1 

Alta - 1 

Br.sund/Ylvingen – 1 

Mo – 1,4 

Hamarøy – 1 

Narvik – 1,7 

Harstad – 1,75 

Bodø – 4,23 

Skjervøy/Storslett – 0,80 

Silsand – 0,50 

Tromsø – 4,2 

Målselv - 1 

Alta - 1 

Br.sund/Ylvingen – 

1 

Mo – 1,4 

Hamarøy – 1 

Narvik – 1,7 

Harstad – 1,75 

Bodø – 4,23 

Skjervøy/Storslett – 

0,80 

Silsand – 0,50 

Tromsø – 4,2 

Målselv - 1 

+1,0 Alta 

+0,7 Narvik 

+0,5 Harstad 

+1,0 Bodø 

+0,15 Tromsø 

-1,0 Finnsnes 

 

Sum: +2,35 

 

Sum årsverk 59,05 60,57 62,22      

Sum legeårsverk 42,82 41,99 43,64      

  
*Vakante årsverk som er oppgitt fra RHF i oversikt over avtalespesialister er inkludert i sum årsverk og årsverk fordelt på lokasjoner. 
 

Oppslag i NR-databasen 

Oppslag i NR-databasen utført 02.03.2011 (gjentatt 21.06.2011) viste at det for Helse Nord RHF var registrert 50,37 årsverk/hjemler for legespesialist med driftsavtale. 

Disse var fordelt med henholdsvis 9,7 hjemler/årsverk til psykiatri og 40,67 hjemler/årsverk til somatikk. Dette er 6,73 flere hjemler/årsverk enn intern oversikt viser. 
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Vedlegg 7 

Oppsummering fra spørreundersøkelse blant avtalespesialister i Helse Nord 

Utført av Internrevisjonen i Helse Nord RHF 

Publisert fra 04.05. til 19.05.2011. 

Undersøkelsen ble sendt ut til 81 avtalespesialister og er besvart av 52 unike respondenter. 

Svarprosent: 64,2. 

 

 

1. Tema 1 av 5: Engasjement som spesialist. 

 

2. Hva gjelder din driftsavtale med Helse Nord RHF? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Legespesialist 73,1 % 38 

 2 Psykologspesialist 26,9 % 14 

 Total  52   
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3. Hvor stor er din avtalehjemmel? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 100 % 46,2 % 24 

 2 75-99 % 9,6 % 5 

 3 50-74 % 15,4 % 8 

 4 25-49 % 13,5 % 7 

 5 20-24 % 15,4 % 8 

 6 < 20 % 0,0 % 0 

 Total  52   
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4. Når ble driftsavtalen med Helse Nord RHF inngått? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Før 2002 (videreført fra fylket) 78,8 % 41 

 2 2002-2006 7,7 % 4 

 3 2007-2009 11,5 % 6 

 4 2010-2011 1,9 % 1 

 Total  52   
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5. Hvilke andre løpende engasjement som spesialist har du eventuelt? 

 

 Du kan velge flere alternativer. 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ingen andre engasjement 48,1 % 25 

 2 Helseforetak i Helse Nord 28,8 % 15 

 3 Helseforetak utenfor Helse Nord 0,0 % 0 

 4 Privat helseinstitusjon 3,8 % 2 

 5 Privat praksis uten refusjonsrett 1,9 % 1 

 6 Utdanningsvirksomhet 9,6 % 5 

 7 Avtalehjemmel annen region 0,0 % 0 

 8 Annet, spesifiser her 11,5 % 6 

 Total  52   

 

Annet:  

 Medisinsk ansvarlig lege for fotballag 

 forsvaret 

 Fagkyndig meddommer i tingretten ca 2 til 3 ganger i året. 

 har optiker utdannelse 

 overlegevikar UNN-Harstad (Ikke fast engasjement) 

 Har avtale med Høgskole angående behandling av studenter. Fornyes hvert skoleår dersom de har fått tildelt midler. 
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6. Hvor stor andel av et årsverk utgjør de andre engasjementene? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 > 100 % 14,3 % 3 

 2 75-99 % 14,3 % 3 

 3 50-74 % 19,0 % 4 

 4 25-49 % 14,3 % 3 

 5 20-24 % 19,0 % 4 

 6 < 20 % 19,0 % 4 

 Total  21   
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7. Har Helse Nord RHF bedt deg opplyse om  andre engasjementer som spesialist i tillegg til avtalepraksisen? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 52,9 % 27 

 2 Nei 25,5 % 13 

 -1 Vet ikke 21,6 % 11 

 Total  51   
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8. Når ba Helse Nord RHF deg opplyse om eventuelle andre engasjement som spesialist? 

 

 Du kan velge flere alternativer. 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Før avtaleinngåelse 15,4 % 4 

 2 Ved årsrapportering 46,2 % 12 

 3 Ved praksisbesøk 15,4 % 4 

 4 Gjennom inngått driftsavtale 26,9 % 7 

 5 Annet 11,5 % 3 

 Total  26   
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9. Har du gitt oppdatert informasjon til Helse Nord RHF om eventuelle engasjement som spesialist i tillegg til avtalepraksisen? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 74,5 % 38 

 2 Nei 21,6 % 11 

 -1 Vet ikke 3,9 % 2 

 Total  51   

 

 

 

 

10. Har du andre kommentarer vedrørende ditt engasjement som avtalespesialist? 

 

 Fritekstsvar unntatt offentlighet. 
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11. Tema 2 av 5: Tjenestens tilgjengelighet 

 

12. Samsvarer praksisens åpningstid med bestemmelser om dette i driftsavtalen? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 96,2 % 50 

 2 Nei 0,0 % 0 

 3 Åpningstid er ikke regulert i driftsavtalen 1,9 % 1 

 -1 Vet ikke 1,9 % 1 

 Total  52   
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13. Har Helse Nord RHF etterspurt opplysninger om praksisens åpningstider? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 82,7 % 43 

 2 Nei 11,5 % 6 

 -1 Vet ikke 5,8 % 3 

 Total  52   
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14. Er det faste telefontider ved praksisen? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 75,0 % 39 

 2 Nei 25,0 % 13 

 Total  52   
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15. Er praksisens lokaler tilrettelagt og tilgjengelige for forflytningshemmede? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 94,2 % 49 

 2 Nei 5,8 % 3 

 Total  52   
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16. Har Helse Nord RHF kontrollert eller spurt om tilgjengeligheten for forflytningshemmede? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 61,5 % 32 

 2 Nei 25,0 % 13 

 -1 Vet ikke 13,5 % 7 

 Total  52   
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17. Har du i løpet av din tid som avtalespesialist benyttet vikar én eller flere ganger? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 44,2 % 23 

 2 Nei 55,8 % 29 

 Total  52   

 

 

 

 

18. Informerende tekst
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19. Helse Nord RHF har gitt entydig informasjon om når og hvordan planlagt ferie skal meddeles. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 19,2 % 10 

 2 2 11,5 % 6 

 3 3 25,0 % 13 

 4 4 11,5 % 6 

 5 5 32,7 % 17 

 Total  52   

 



20.05.2011 14:23:14 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse til avtalespesialister i Helse Nord 

 

 

 

 20 

20. Helse Nord RHF har gitt entydig informasjon om når og hvordan fravær på grunn av sykdom skal meddeles. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 19,2 % 10 

 2 2 13,5 % 7 

 3 3 15,4 % 8 

 4 4 15,4 % 8 

 5 5 36,5 % 19 

 Total  52   

 

 

21. Informerende tekst
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22. Planlagt ferie har blitt meddelt Helse Nord RHF på forhånd. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 19,2 % 10 

 2 2 9,6 % 5 

 3 3 13,5 % 7 

 4 4 13,5 % 7 

 5 5 34,6 % 18 

 -1 Har ikke vært aktuelt 9,6 % 5 

 Total  52   
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23. Fravær på grunn av egen sykdom eller barns sykdom har blitt meddelt Helse Nord RHF så snart som mulig. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 5,8 % 3 

 2 2 7,7 % 4 

 3 3 0,0 % 0 

 4 4 1,9 % 1 

 5 5 21,2 % 11 

 -1 Har ikke vært aktuelt 63,5 % 33 

 Total  52   
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24. Bruk av vikar har blitt meddelt skriftlig til Helse Nord RHF med begrunnelse. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 3,8 % 2 

 2 2 0,0 % 0 

 3 3 1,9 % 1 

 4 4 0,0 % 0 

 5 5 34,6 % 18 

 -1 Har ikke vært aktuelt 59,6 % 31 

 Total  52   
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25. Samtykke fra vikarens hovedarbeidsgiver har vært innhentet og oversendt til Helse Nord RHF. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 0,0 % 0 

 2 2 0,0 % 0 

 3 3 0,0 % 0 

 4 4 1,9 % 1 

 5 5 13,5 % 7 

 -1 Har ikke vært aktuelt 84,6 % 44 

 Total  52   

 

 

 

26. Har du kommentarer vedrørende temaet tilgjengelighet? 

 

 Fritekstsvar unntatt offentlighet. 
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27. Tema 3 av 5: Aktivitet og rapportering 

 

28. Hadde du i 2009 en registrert aktivitet som minimum oppfylte 80 % av aktivitetskravet fra Helse Nord RHF? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 86,5 % 45 

 2 Nei 13,5 % 7 

 3 Ikke aktuelt 0,0 % 0 

 -1 Vet ikke 0,0 % 0 

 Total  52   
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Hvis Nei på spørsmål 28: 

 

29. Har Helse Nord RHF bedt om en begrunnelse for dette? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 85,7 % 6 

 2 Nei 14,3 % 1 

 -1 Vet ikke 0,0 % 0 

 Total  7   
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30. Er du kjent med hvilket aktivitetskrav som gjelder for deg i 2011? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 86,5 % 45 

 2 Nei 13,5 % 7 

 Total  52   
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31. Benytter du et elektronisk system for pasientdata/pasientadministrasjon? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 98,1 % 51 

 2 Nei 1,9 % 1 

 Total  52   
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Hvis Nei på spørsmål 31: 

 

32. Har Helse Nord RHF pålagt deg å benytte slikt elektronisk system? 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 0,0 % 0 

 2 Nei 100,0 % 1 

 -1 Vet ikke 0,0 % 0 

 Total  1   
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33. Har du fått entydig informasjon om hvilke typer kontakter/konsultasjoner som inngår i aktivitetskravet? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 57,7 % 30 

 2 Nei 25,0 % 13 

 -1 Vet ikke 17,3 % 9 

 Total  52   
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34. Har du rapportert driftsdata for 2010 til NPR? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 94,2 % 49 

 2 Nei 5,8 % 3 

 -1 Vet ikke 0,0 % 0 

 Total  52   
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35. Er din praksis tilknyttet Norsk Helsenett? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 57,7 % 30 

 2 Nei 42,3 % 22 

 -1 Vet ikke 0,0 % 0 

 Total  52   
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Hvis Nei eller Vet ikke på spørsmål 35: 

 

36. Har Helse Nord RHF pålagt deg slik tilknytning? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 9,1 % 2 

 2 Nei 86,4 % 19 

 -1 Vet ikke 4,5 % 1 

 Total  22   

 

 

 

37. Informerende tekst
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38. Rapporteringskravene Helse Nord RHF stiller til meg anser jeg som fornuftige og forståelige. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 9,6 % 5 

 2 2 5,8 % 3 

 3 3 26,9 % 14 

 4 4 17,3 % 9 

 5 5 40,4 % 21 

 Total  52   
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39. Jeg har inntrykk av at Helse Nord RHF benytter rapportert informasjon aktivt i sin oppfølging av tjenestetilbud fra 

avtalespesialister. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 15,4 % 8 

 2 2 13,5 % 7 

 3 3 40,4 % 21 

 4 4 7,7 % 4 

 5 5 23,1 % 12 

 Total  52   

 

 

 

40. Har du kommentarer vedrørende temaet om aktivitet og rapportering? 

 

 Fritekstsvar unntatt offentlighet. 
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41. Tema 4 av 5: Henvisninger, ventelister og epikriser 

 

42. Er pasientsystemet tilrettelagt for mottak av elektroniske henvisninger? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 42,3 % 22 

 2 Nei 53,8 % 28 

 -1 Vet ikke 3,8 % 2 

 Total  52   
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43. Kan du ta ut oversikt som viser alle ventende og hvor lenge de har ventet på utredning/behandling? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 61,5 % 32 

 2 Nei 21,2 % 11 

 -1 Vet ikke 17,3 % 9 

 Total  52   
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Hvis Ja på spørsmål 43: 

 

44. Benytter du slike oversikter som del av det løpende pasientadministrative arbeidet? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 84,4 % 27 

 2 Nei 15,6 % 5 

 Total  32   
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45. Rapporteres opplysninger om ventetid regelmessig til Helse Nord RHF? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 17,3 % 9 

 2 Nei 82,7 % 43 

 Total  52   
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Hvis Ja på spørsmål 35: 

 

46. Hvor ofte har du rapportert opplysninger om ventetid til Helse Nord RHF? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Månedlig 11,1 % 1 

 2 Kvartalsvis 11,1 % 1 

 3 Tertialvis 0,0 % 0 

 4 Årlig 77,8 % 7 

 5 Sjeldnere enn årlig 0,0 % 0 

 Total  9   
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47. Er oppdaterte opplysninger om ventetid tilgjengelig for henvisende lege? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 40,4 % 21 

 2 Nei 59,6 % 31 

 Total  52   
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48. Hva gjør du dersom du ikke har kapasitet til å utrede/behandle henviste pasienter innen forsvarlig tidsramme? 

 

 Du kan velge flere alternativer. 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Avviser henvisningen 33,3 % 17 

 2 Videresender henvisningen til annen  7,8 % 4 

  avtalespesialist   

 3 Informerer om private tilbud der pasienten kan  13,7 % 7 

  få rask behandling mot å betale selv   

 4 Sender henvisningen til lokalt  17,6 % 9 

  helseforetak/distriktspsykiatrisk senter   

 -1 Dette har ikke vært aktuelt 54,9 % 28 

 Total  51   

 

 

49. Informerende tekst
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50. Samtykke fra pasienten innhentes før henvisningen videresendes til andre. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er alltid. 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 3,8 % 2 

 2 2 3,8 % 2 

 3 3 0,0 % 0 

 4 4 3,8 % 2 

 5 5 28,8 % 15 

 -1 Ikke aktuelt 59,6 % 31 

 Total  52   
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51. Henvisende lege orienteres dersom pasienten viderehenvises til andre. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er alltid. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 0,0 % 0 

 2 2 3,8 % 2 

 3 3 1,9 % 1 

 4 4 1,9 % 1 

 5 5 38,5 % 20 

 -1 Ikke aktuelt 53,8 % 28 

 Total  52   
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52. Opplysninger om ventetid blir gitt til henvisende lege og pasient på forespørsel. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er alltid. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 9,6 % 5 

 2 2 0,0 % 0 

 3 3 1,9 % 1 

 4 4 7,7 % 4 

 5 5 80,8 % 42 

 Total  52   
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53. Henvisninger besvares med brev til pasienten. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er alltid. 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 23,1 % 12 

 2 2 3,8 % 2 

 3 3 9,6 % 5 

 4 4 7,7 % 4 

 5 5 55,8 % 29 

 Total  52   
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54. Henvisende lege blir skriftlig orientert om vurdering av henvisningen, f.eks. gjennom kopi av brev til pasient. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er alltid. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 41,2 % 21 

 2 2 5,9 % 3 

 3 3 7,8 % 4 

 4 4 5,9 % 3 

 5 5 39,2 % 20 

 Total  51   
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55. Jeg legger nasjonale prioriteringsveiledere til grunn i vurderingen/prioriteringen av henviste pasienter. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er alltid. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 3,8 % 2 

 2 2 1,9 % 1 

 3 3 13,5 % 7 

 4 4 26,9 % 14 

 5 5 53,8 % 28 

 Total  52   
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56. Henvisninger blir vurdert og besvart innen 30 dager. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er alltid. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 9,6 % 5 

 2 2 13,5 % 7 

 3 3 9,6 % 5 

 4 4 3,8 % 2 

 5 5 63,5 % 33 

 Total  52   
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57. Lokalt helseforetak henviser til meg aktuelle pasienter som de ikke selv har kapasitet til å utrede/behandle. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er alltid. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 46,2 % 24 

 2 2 7,7 % 4 

 3 3 21,2 % 11 

 4 4 5,8 % 3 

 5 5 19,2 % 10 

 Total  52   

 

 

 

58. Informerende tekst
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59. Epikrise sendes henvisende lege. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er alltid. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 1,9 % 1 

 2 2 1,9 % 1 

 3 3 7,7 % 4 

 4 4 5,8 % 3 

 5 5 82,7 % 43 

 Total  52   
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60. Epikrise sendes pasienten. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er alltid. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 38,5 % 20 

 2 2 32,7 % 17 

 3 3 9,6 % 5 

 4 4 3,8 % 2 

 5 5 15,4 % 8 

 Total  52   
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61. Når fastlegen ikke er henvisende instans, sendes også epikriser dit, med mindre pasienten motsetter seg dette. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er alltid. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 13,5 % 7 

 2 2 1,9 % 1 

 3 3 15,4 % 8 

 4 4 15,4 % 8 

 5 5 53,8 % 28 

 Total  52   
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62. Epikrise sendes elektronisk via Norsk Helsenett dersom dette er mulig. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er alltid. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 52,1 % 25 

 2 2 0,0 % 0 

 3 3 2,1 % 1 

 4 4 2,1 % 1 

 5 5 43,8 % 21 

 Total  48   
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63. Epikrise sendes innen 7 dager. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er aldri og 5 er alltid. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 5,8 % 3 

 2 2 5,8 % 3 

 3 3 17,3 % 9 

 4 4 11,5 % 6 

 5 5 59,6 % 31 

 Total  52   

 

 

 

64. Har du kommentarer vedrørende temaet om henvisninger, ventelister og epikriser? 

 

 Fritekstsvar unntatt offentlighet. 
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65. Tema 5 av 5: Dialog og samarbeid med Helse Nord RHF og lokalt helseforetak 

 

66. Deltok du på fellesmøte for avtalespesialister (i Tromsø eller Bodø) arrangert av Samarbeidsutvalget høsten 2010? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 53,8 % 28 

 2 Nei 46,2 % 24 

 Total  52   

 



20.05.2011 14:23:14 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse til avtalespesialister i Helse Nord 

 

 

 

 57 

67. Har du deltatt på slike møter tidligere? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 75,0 % 39 

 2 Nei 25,0 % 13 

 Total  52   
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68. Har representant fra Helse Nord RHF vært på praksisbesøk hos deg i løpet av de siste to år? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 45,1 % 23 

 2 Nei 54,9 % 28 

 Total  51   
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69. Har lokalt HF invitert til deltakelse i aktiviteter for faglig utvikling og samspill? 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 Ja 35,3 % 18 

 2 Nei 64,7 % 33 

 Total  51   

 

 

70. Innledende tekst
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71. Fellesmøtene for avtalespesialister er nyttige og relevante for meg. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 3,8 % 2 

 2 2 11,5 % 6 

 3 3 28,8 % 15 

 4 4 17,3 % 9 

 5 5 21,2 % 11 

 -1 Har ikke vært aktuelt 17,3 % 9 

 Total  52   
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72. På forespørsel har jeg fått anledning til å delta på kurs og seminarer i foretaksgruppen. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 48,1 % 25 

 2 2 3,8 % 2 

 3 3 1,9 % 1 

 4 4 0,0 % 0 

 5 5 7,7 % 4 

 -1 Har ikke vært aktuelt 38,5 % 20 

 Total  52   
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73. Helse Nord RHF har lagt til rette for samspill med egne helseforetak. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 48,0 % 24 

 2 2 24,0 % 12 

 3 3 12,0 % 6 

 4 4 8,0 % 4 

 5 5 8,0 % 4 

 Total  50   
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74. Lokalt helseforetak opptrer inkluderende overfor meg som avtalespesialist. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 35,3 % 18 

 2 2 15,7 % 8 

 3 3 31,4 % 16 

 4 4 0,0 % 0 

 5 5 17,6 % 9 

 Total  51   
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75. Jeg opplever at det er lett å komme i dialog med rette vedkommende i Helse Nord RHF når det er forhold relatert til min praksis 

jeg ønsker å diskutere. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 5,8 % 3 

 2 2 13,5 % 7 

 3 3 15,4 % 8 

 4 4 15,4 % 8 

 5 5 36,5 % 19 

 -1 Har ikke vært aktuelt 13,5 % 7 

 Total  52   
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76. Jeg har møtt forståelse og velvilje i Helse Nord RHF for de problemstillinger eller behov jeg har tatt opp. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 13,7 % 7 

 2 2 11,8 % 6 

 3 3 15,7 % 8 

 4 4 11,8 % 6 

 5 5 33,3 % 17 

 -1 Har ikke vært aktuelt 13,7 % 7 

 Total  51   
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77. Generelt opplever jeg at samarbeidet med Helse Nord RHF fungerer godt. 

 

Påstanden besvares i en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig. 

 

 

 

 

 Alternativer Prosent Verdi 

 1 1 7,7 % 4 

 2 2 7,7 % 4 

 3 3 23,1 % 12 

 4 4 34,6 % 18 

 5 5 26,9 % 14 

 Total  52   

 

 

 

78. Har du kommentarer vedrørende temaet om dialog og samarbeid med Helse Nord RHF og lokalt helseforetak? 

 

Fritekstsvar unntatt offentlighet. 

 

79. Har du andre kommentarer? 

 

Fritekstsvar unntatt offentlighet. 
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