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Styresak 59-2012 Helse Nords styring og kontroll med 

spesialisthelsetjenester som ytes utenfor  
helseforetakene –  iverksatte tiltak, oppfølging  
av styresak 108-2011 

 
 
Formål/sammendrag 
Internrevisjonen (IR) i Helse Nord RHF gjennomførte revisjonsprosjektet Helse Nords styring 
og kontroll med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene i første halvdel av 
2011. Rapporten fra prosjektet ble lagt frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 28. 
september 2011, jf. styresak 108-2011 Internrevisjonsrapport 01/2011:  
Helse Nord RHF’s styring og kontroll med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor 
helseforetakene.  
 
Det ble gitt syv anbefalinger om forbedringstiltak knyttet til forvaltningen. Styret fattet 
følgende vedtak i punkt 3: Styret ber om å bli orientert om iverksatte tiltak i henhold til 
utarbeidet plan innen utgangen av mai 2012. 
 
Styresaken og tilbakemeldingene er lagt frem for internrevisjonen for uttalelse, og det er også 
avholdt et møte med internrevisjonen for felles gjennomgang. Internrevisjonens innspill er 
vurdert og tatt hensyn til i saken.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Helse Nord RHF kjøper helsetjenester fra private leverandører som en del av ivaretakelsen av 
sørge-for ansvaret overfor befolkningen. Kjøpene supplerer leveranser fra egne helseforetak. 
Forvaltning av avtaler med private må preges av kjerneverdiene kvalitet, trygghet og respekt 
gjennom rutiner og prosedyrer som sikrer etterlevelse av regelverk, eierkrav og øvrige 
kvalitetskrav.  
 
Bakgrunn 
Helse Nord RHF har i dag 30 avtaler med private institusjoner og 82 avtalespesialister innen 
en rekke fagområder. Revisjonen fra IR var avgrenset til private somatiske sykehus og 
avtalespesialister. Flere anbefalinger var likevel generelle og kan gjøres gjeldene for også 
andre avtaleområdene som ikke var gjenstand for revisjon.  
 
Internrevisjonens konklusjon var 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 like tilfredsstillende, og kan forbedres. 



Rapporten inneholdt syv anbefalinger om forbedringstiltak som det vil orienteres om 
oppfølgingen av i denne styresaken. 
 
De ytre rammene for avtaleforvaltningen av Helse Nord RHF’s avtaler med private er å finne 
i regelverk, rammeavtaler, styrevedtak, planer og inngåtte avtaler.  
 
Gjennomgang av internrevisjonens anbefalinger og Helse Nord RHF’s oppfølging 
 

 
Private, somatiske sykehus:  

1. Regelmessig å etterspørre og følge opp informasjon om kvalitetsdata og 
pasienttilfredshet.  

Helse Nord RHF har pr. nå 30 avtaler med private institusjoner, hvorav tre er med private 
somatiske sykehus og en er felles med de øvrige RHF-ene (LHL Helse - Feiring). Avtalene er 
resultat av konkurranse/offentlig anskaffelse, der det er stilt krav til kvalitet i 
kravspesifikasjoner og i kontraktsformuleringer. Resultater fra 
pasienttilfredshetsundersøkelser og kvalitetsdata har vært en del av kvalitetsevalueringen ved 
utvelgelsen. 
  
Private, somatiske sykehus har som regel gode resultater å vise til med hensyn til 
pasienttilfredshet fra brukerundersøkelser som konkurranseutsatt og hvis eksistens avhenger 
av å bli valgt av pasientene. Helse Nord RHF har derfor valgt å rette fokus for oppfølging mot 
aktivitet, ventetider, pasientstrømmer, økonomi og samhandling med egne helseforetak.  
 
De fleste private institusjoner, inklusiv private sykehus rapporterer til Norsk Pasientregister 
(NPR) og til RHF på blant annet aktivitetsdata, pasientkomplikasjoner og -skader.  Det er 
videre avtalefestet at private somatiske sykehus straks skal rapportere skriftlig til RHF ved 
endringer i bemanning av nøkkelpersonell som legespesialister  
 
Antall avtaler med private institusjoner og spesialister er så stort at det må prioriteres hvilke 
avtaler som skal følges regelmessig opp, og hvilke som kan følges opp ved behov. Kontakten 
med de private somatiske sykehusene har skjedd både regelmessig (årlig) og fortløpende, men 
ikke i form av fysiske møter. Innen andre avtaleområder har behovet for fysiske møter vært 
større og møtevirksomhet har blitt prioritert. På grunn av store avstander og lav terskel for 
kontakt, har en stor del av kommunikasjonen foregått skriftig eller pr. telefon. Når det gjelder 
private somatiske sykehus, oppleves dialogen som god, og relevante forhold tas opp fra begge 
parter og følges opp. 
 
Adm. direktørs samlede vurdering er at avtaleoppfølgingen i det vesentligste er godt ivaretatt 
med gjeldende rutiner. Alle kontraktsforslag vil gjennomgås, og avtaleoppfølgingen vil 
struktureres bedre for å sikre at informasjon som etterspørres følges opp. I fremtidige 
anskaffelser vil det kvalitetssikres at avtalene inneholder hensiktsmessige oppfølgingspunkter. 
 
2. Gjennomføre årlige evalueringssamtaler med alle leverandører (institusjoner) i henhold 

til avtale.  
Helse Nord RHF har i løpet av 2011 gjennomført oppfølgingsmøter med syv private 
opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, Viken senter, RIBO, Kløveråsen og seks private 
institusjoner som har avtale om leveranse av tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengige (TSB).  



Det ble ikke gjennomført formelt møte med avtaleparter innen radiologi og laboratoriefag (der 
avtalene utløp 31. desember.2011, og det var forhandlinger om nye avtaler) og private 
somatiske sykehus i 2011. Av ressursmessige hensyn lar det seg ikke gjøre å besøke alle 
institusjonene årlig, men det er etablert en rutine der det gjennomføres en vurdering av 
avtalene ved årsslutt. Gjennomgangen danner grunnlag for behovsvurderinger av videre 
oppfølging, og RHF-et har etablert god, løpende dialog med de fleste institusjonene. 
 
Internrevisjonen har påpekt at det ikke har blitt holdt årlige oppfølgingsmøter hos de private 
sykehusene. Det vil bli gjennomført et møte med disse i løpet av våren 2012 for å rette på 
dette. 
 

 
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.  

En stor del av Helse Nord RHF’s avtaler med avtalespesialistene ble i sin tid inngått mellom 
den enkelte og fylkeskommunen. Ved overleveringen var det diskrepans mellom 
legehjemlenes ID-nummer i Nasjonalt Råds (NR) database og Helse Nords egen oversikt. I 
2009 ble det oversendt en fullstendig oversikt over Helse Nords legeavtaler som NR-basens 
oversikt skulle avstemmes mot. Nærmere kontakt med NR våren 2012 har imidlertid avdekket 
at oversikten som ble sendt inn i 2009 og den etterfølgende oversikten fra 2010 fortsatt ligger 
som restanse hos NR. Etter avtale med NR er det nå oversendt ny oversikt fra RHF som basen 
skal korrigeres etter. Når basen er justert i henhold til oversikten, vil den oppdateres 
fortløpende ved endringer. Adm. direktør legger til grunn at NR nå gjør de nødvendige 
endringer i databasen og vil følge opp med purringer, dersom dette ikke skjer. 
 
4. Sørge for at det foreligger signert avtale om regional avtalepraksis for alle spesialister 

med driftstilskudd fra Helse Nord RHF.  
Siden overtakelsen av forvaltningsansvaret fra fylkeskommunen, har det pågått et løpende 
revisjonsarbeid med å revidere avtalene slik at Helse Nord står som avtalepart. Samtlige 
avtaler med avtalespesialistene ble i etterkant av revisjonen gjennomgått manuelt, og det ble 
funnet ti overførte avtaler fra fylkeskommunene. Disse har fått tilsendt nye kontraktsforslag 
og vil også bli bedt om å sende oppdaterte utstyrslister, informasjon om åpningstider, kopi av 
autorisasjon og spesialistgodkjenning med mer, slik at alle formaliteter bringes i orden. 

 
5. Der gjeldende aktivitetskrav/normtall ikke framgår av signert avtale om regional 

avtalepraksis bør dette kommuniseres skriftlig til den enkelte, og dokumentasjon 
vedlegges avtalen.  

Det er i etterkant av revisjonen gjort en manuell gjennomgang av alle avtalene. Til 
avtalespesialister som ikke hadde eksplisitt avtalt normtall i avtaleteksten er det oversendt 
protokoll med normtall, og oversendelsen er journalført på saken til den enkelte.  
 
Det er etablert en rutine ved avtaleinngåelse slik at alle som inviteres til intervju får oversendt 
rammeavtalen med protokoll, der normtall fremkommer. Dette deles også ut under intervjuet, 
der det også er tema og oversendes til sist også ved selve avtaleinngåelsen. Ikke alle 
oversendelsene har blitt journalført, og rutinen vil derfor innskjerpes, slik at det fremkommer i 
journalsystemet at avtalespesialisten har fått tilsendt protokollen med normtall og 
rammeavtalen som regulerer avtaleforholdet. 
 



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

I henhold til rammeavtalen 6.3 er avtalespesialisten selv ansvarlig for å melde til RHF om 
øvrige engasjement. I Helse Nord RHF har dette likevel blitt etterspurt i årsmeldingen siden 
2005, men dette ble dessverre oversett i meldingen for 2010. Krav til årsmeldingen for 2011 
er imidlertid korrigert slik at øvrige engasjement fanges opp. Alle årsmeldingene gjennomgås 
manuelt, og endringer registreres i den enkeltes øvrige engasjement på avtalespesialister som 
melder dette inn. Oppfølgingsrutinene på dette punktet vil bli skjerpet i henhold til 
internrevisjonens anbefalinger.   

 
7. Gjennomgå oppsummeringen fra gjennomført spørreundersøkelse blant avtalespesialister, 

samt denne rapporten i sin helhet, med sikte på å identifisere ytterligere forbedringstiltak. 
Adm. direktør har tatt internrevisjonens rapport til etterretning og har også iverksatt andre 
tiltak basert på funn som ble avdekket under revisjonen. Bant annet er det utarbeidet skriftlige 
mandat for Samarbeidsutvalgene mellom Helse Nord RHF og henholdsvis Norsk 
Psykologforening og Den norske legeforening. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar informasjonen om iverksatte tiltak for å bedre Helse Nord RHF’s styring og 

kontroll med spesialisthelsetjenesten som ytes utenfor helseforetakene til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å videreutvikle samarbeidet med aktører som yter 

spesialisthelsetjenestene utenfor helseforetakene. 
 
 
Bodø, den 15. mai 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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