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Styresak 126-2016/3 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: 

Refusjon fra NAV for Helse Nords løpende 

ytelser ved arbeidstakers fravær - oppfølging 

av styresak 86-2015 
 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 86-2015 Internrevisjonsrapport 08/2015: 
Refusjon fra NAV for Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – 
oppsummering i styremøte 26. august 2016. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for 

Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – oppsummering til orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om å iverksette anbefalingene internrevisjonen har gitt til 
Helse Nord RHF. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om status for helseforetakenes 

oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i løpet av våren 2016. 
 

Nåsituasjon 
På bakgrunn av vedtakets punkt 3 har helseforetakene gitt skriftlig tilbakemelding på 
hvordan de har fulgt opp anbefalingene.  
 
Den overordnede vurderingen er at fortsatt oppfølging er nødvendig. 
Tilbakemeldingene har noe varierende detaljnivå, men er godt egnet til videre 
oppfølging på foretaksnivå.  
 
Oppfølging av regionale forhold og en eksplisitt vurdering av forhold som gjelder Helse 
Nord RHF fremgår av vedlegg 1. Det fremgår av vedlegget at administrasjonens 
vurdering er en mer praktisk tilnærming til noen av anbefalingene enn det som fremgår 
av rapporten.  
 
Internrevisjonen har vært involvert i oppfølgingen, og deres innspill er tatt med.  
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Videre oppfølging 
Restansene som fremgår av tilbakemeldingene fra helseforetakene vil bli fulgt opp 
gjennom løpende dialog med helseforetakene knyttet til økonomi- og HR-sjefsmøter.  
 
Oppgaver knyttet til forvaltning av personalportal, personalhåndbok og GAT vil bli 
prioritert og fulgt opp gjennom styringslinjen til regional forvaltningsenhet.   
 
Behov for sterkere føringer vil bli vurdert i arbeidet med årlige oppdragsdokument.  
 
Vurdering 
Arbeid med redusert sykefravær er en viktig oppgave for å sikre et godt arbeidsmiljø og 
god pasientbehandling. Redusert sykefravær vil også gi en betydelig redusert kostnad 
for helseforetakene. Gjennom flere år er det i oppdragsdokument stilt krav til å 
redusere sykefravær til <=7,5%.  
 
I tillegg gir redusert sykefravær færre refusjonskrav og tilhørende redusert risiko for 
manglende refusjon. Erfaringen viser at de som arbeider godt med forebygging av 
sykefravær og oppfølging av sykemeldte også i mye større grad har klar ansvarsdeling 
og i større grad følger opp de formelle kravene til innsending av refusjonskrav. Dette 
vises blant annet gjennom at Helgelandssykehuset HF har lavere sykefravær og færre 
gamle utestående refusjonskrav.   
 
Adm. direktørs vurdering er at helseforetakene i stor grad følger opp anbefalingene fra 
internrevisjonen, og at videre oppfølging ikke er nødvendig. 
 
 
 
Trykt vedlegg:   Gjennomgang av anbefalinger til Helse Nord 
 
Utrykte vedlegg:   
1. Styresak 86-2015 Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for Helse 

Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – oppsummering 
2. Internrevisjonsrapport 08/2015 
3. Svar fra Helseforetakene og Helse Nord IKT 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel 
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Vedlegg til styresak gjennomgang av anbefalinger 

Viser til vedlegg 2 til Internrevisjonsrapport 08/2015 med konkrete anbefalinger.  

Det er rekkefølgen av anbefalingene ikke skilt mellom om det gjelder oppgaver som 
Helse Nord RHF skal håndteres for hele foretaksgruppen eller om det gjelder håndtering 
av refusjonskrav for fravær for det regionale foretaket. 

Forhold som vi oppfatter at gjelder for hele foretaksgruppen er følgende: 

3. Sørge for en regional avklaring om tolkning av overenskomst A1 (sosiale 
bestemmelser), og nødvendige oppdateringer som følge av dette. 

Tolkningen av overenskomst A1 er nå felles i foretaksgruppen. Tekstene i 
personalhåndboka er nå tydeliggjort og samsvarer med overenskomstens ordlyd. 

4. Sørge for en regional avklaring om hvor retningslinjer og prosedyrer om 
registrering og godkjenning av fravær skal presenteres og vedlikeholdes, og 
hvem som har ansvar for dette. 

Retningslinjer og prosedyrer knyttet til registrering og godkjenning av fravær skal i 
hovedsak bli presentert i den regionale personalhåndboka, med eventuelle linker til 
lokale bestemmelser der dette er laget. Regional systemenhet har ansvaret for 
vedlikeholdet av de regionale retningslinjer og prosedyrer. Hvert foretak har ansvaret 
for deres respektive retningslinjer og prosedyrer.  

I den grad det forekommer overlappende bestemmelser vil dette bli gjennomgått og 
utbedret. 

5. Gjennomgå og videreutvikle innholdet i Personalhåndbok som har betydning 
for registrering og godkjenning av fravær, og dermed refusjon fra NAV. 
Arbeidet bør omfatte både «konserninnhold» og RHF-internt innhold. 

Se pkt. 4. 

9. Sørge for at beregningsoppsettet for sykepengegrunnlag i PAGA gjennomgås og 
eventuelt forbedres. 

Beregningsoppsettet for sykepengegrunnlaget i PAGA er som rapporten påpeker 
ufullstendig. Foretakene benytter lønnsslipp og timelister i GAT for å lage til 
sykepengegrunnlaget. Systemleverandør vil bli utfordret på dette. Vi vet samtidig at 
utvikling på dette området er krevende og lavere prioritert fra leverandør. 

11. Vurdere om det skal innføres funksjonalitet i PAGA som gjør det mulig å velge 
om differanser for det enkelte krav skal føres som inntektsjustering eller tap. 

Gode purrerutiner i systemløsningen har begrenset behovet hos saksbehandlere å ha 
slik funksjonalitet. Behovet vil bli vurdert nærmere og eventuelt tatt opp med 
leverandør. 
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Forhold som vi oppfatter at gjelder det regionale helseforetaket: 

1. Gjennomgå og formaliseres intern ansvars- og oppgavefordeling relatert til 
fravær og refusjon 

Helse Nord RHF har et lavt omfang av sykefravær og vi mener derfor at det ikke er 
behov for ytterligere formalisering av arbeidsdelingen. De konkrete sykemeldinger 
følges opp gjennom at administrasjonskonsulent følger opp håndteringen i GAT og at 
regnskapsleder håndterer videre mot lønn ved NLSH. 

2. Benytte dokumenterte risikovurderingen får å avdekke og håndtere 
risikoer for manglende måloppnåelse relatert til refusjonsberettiget fravær 

Vi viser til punkt 1. Vi mener at omfanget er så lavt at det er lav risiko for at vi ikke 
mottar de refusjonene vi har krav på.  

6. Endre registreringspraksis og saksgang for legemeldt sykefravær slik at 
personalleder registrerer dette i GAT så snart fravær er varslet, og at videre 
saksgang effektiviseres 

En av utfordringene med å legge opp til at personalleder alltid skal registrere 
sykemelding i GAT er at sykefraværet er så lavt at det kan gå veldig lang tid mellom hver 
gang en leder skal gjøre slik registrering. Vi mener derfor at det bør være noe 
fleksibilitet med hensyn til om dette gjøres av personalleder eller 
administrasjonskonsulent. 

7. Innføre flere grenseverdier i kontrollreglene i GAT for å redusere behovet 
for manuell kontroll ved registrering av fravær 

Vi viser til punkt 6. I den grad det er usikkerhet rundt registering vil 
administrasjonskonsulent bli involvert og kan følge opp korrekt registrering i GAT. 

8. Sørge for at de som behandler fraværsmeldinger og permisjonssøknader 
har den kjennskap til regelverk og rutiner som kreves for å 
etterspørre/påse at tilgjengelige rettigheter benyttes og at fravær 
registreres riktig 

Vi viser til punkt 6. Det vurderes ikke som hensiktsmessig at alle personalledere skal ha 
detaljkunnskap om alle rettigheter slik at dette ofte må vurderes i samarbeid med 
administrasjonskonsulent. 

10. Utarbeide retningslinjer for oppfølging av differanser mellom foretakets 
innsendte krav og mottatte refusjoner, i samråd med NLSH 

Vi har vurdert det slik at korrigeringer knyttet til feil refusjonskrav bør gjøres av NLSH, 
mens vurdering av om krav skal tapsføres bør gjøres i samarbeid med regnskapsleder. 
Som det tas opp i rapporten er det få slike saker som har vært avdekket 
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12. Tapsføre fordringene fra før innføringen av PAGA, med mindre kravenes 
gyldighet kan dokumenteres 

Er gjennomført 

13. Styrke oppfølgingen av refusjonsprosessen, inkludert de deler av prosessen 
som ivaretas av NLSH 

Vi viser til punkt 1 og 2. Vi mener at det er lav risiko for feil manglende refusjon knyttet 
til sykefravær i det regionale foretaket. 
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