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Styresak 89-2018 Riksrevisjonens undersøkelse om 

helseforetakenes håndtering av bierverv, 

oppfølging av anbefalte tiltak 

 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å orientere styret i Helse Nord RHF om oppfølging av 
anbefalte tiltak i Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av 
bierverv, datert 28. juni 2017. 
   
Saken bidrar til å følge opp Helse Nords overordnede etiske retningslinjer, samt 
etterleve krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om oversikt over og kontroll av 
helseforetakenes håndtering av bierverv. 
 
Formålet med revisjonen var følgende tre problemstillinger:    
1. I hvilken grad bierverv er registrert i helseforetakene. 
2. I hvilken grad helseforetakenes styring, kontroll og oppfølging bidrar til at bierverv 

blir registrert, og at hensyn til hovedstilling og habilitet blir ivaretatt. 
3. I hvilken grad de regionale helseforetakene følger opp at helseforetakene etterlever 

krav stilt i foretaksmøtene til bierverv og at de samme prinsippene ivaretas i 
rammeavtaler med private leverandører. 

 
Resultat av undersøkelsen 
I rapporten ble det påpekt flere mangler. Om underrapportering av bierverv vises til 
rapportens kapittel 2 for resultat av undersøkelsen - se sammendrag nedenfor: 
 Andelen av utvalgte yrkesgrupper som har meldepliktige bi-erverv er ca. 36%. 

Leger og ambulansepersonell har flest, psykologer færrest. 
 17 % av den utvalgte gruppen hadde registrert bierverv. Stor variasjon i 

rapporteringsgrad mellom helseforetak. Finnmarkssykehuset HF og 
Nordlandssykehuset HF ligger over gjennomsnitt, Helgelandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ligger lavere enn gjennomsnitt. 

 Stor underrapportering ved alle regionale helseforetak. Av 120 utvalgte ledere på 
nivå 1 og 2 hadde 87 bi-erverv som skulle vært rapportert. Av disse var 19 registrert 
på kontrolltidspunktet, ingen av dem i Helse Nord. 

 
Andre funn er: Uklare retningslinjer, manglende krav om rapportering om bierverv til 
helseforetakene etter 2013 og manglende bruk av oversikter som styringsinformasjon 
og risikovurdering. 
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Nedenfor kommenteres status/oppfølging for de tre fokusområdene i egne avsnitt: 
 
1. I hvilken grad er bierverv registrert i helseforetakene. 
Siden 2013 har foretaksgruppen hatt en selvbetjeningsløsning i Personalportalen - 
registrering av bierverv. For å øke antall registreringer har helseforetakene økt antall 
manuelle purringer gjennom Personalportalen og via e-post til alle ledere. Dette har 
resultert i flere registreringer, se nedenfor. 
 
Graf 1 viser at antall registrerte bierverv er nesten tredoblet for yrkesgruppene omfattet 
av Riksrevisjonens undersøkelse 2016-2017 (leger, psykologer og ambulansepersonell).  
Graf 2 viser at antall registrerte bierverv blant ledere er tilnærmet doblet i samme 
tidsrom. 
 

 
Graf 1: registrerte bierverv i Personalportalen; leger, psykologer og ambulansepersonell 

 

 
Graf 2: registrerte bierverv i Personalportalen; alle ledere 
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Selv om trenden er at antall registreringer øker, er det potensiale for å innføre mer 
systematisk kontroll av hva som faktisk er registrert av bierverv. Det bør derfor 
etableres faste rutiner for gjennomgang for å sikre at alle har registrert bierverv i 
Personalportalen med tilstrekkelig opplysninger.  
 
For ytterligere kontroll av hva som burde vært registrert, er det i tillegg hensiktsmessig 
å avklare om Helse Nord kan gis tilgang til jevnlige uttrekk over registrerte verv i 
Brønnøysundregistrene. 
 
2. I hvilken grad helseforetakenes styring, kontroll og oppfølging bidrar til at 

bierverv blir registrert, og at hensyn til hovedstilling og habilitet blir ivaretatt.  
I etterkant av Riksrevisjonens rapport av 28. juni 2017 har Helse Nord RHF hatt økt 
fokus på helseforetakenes håndtering av bierverv.  
 
Styret i Helse Nord RHF ble i styremøte 25. april 2018 gjort kjent med resultatet av 
ekstern revisjon av regnskap og årsoppgjør 2017. Under kapittel Overordnet vurdering 
av intern kontroll er kjøp fra nærstående parter eller selskaper hvor ansatte har bierverv 
omtalt. I presentasjonen fra revisor fremgår det følgende: Vi er kjent med at det er lagt 
opp til å registrere bierverv og nærstående parter i Personalportalen. Per i dag er det 
registrert en hel del interesser, men det er ikke registrert firmanavn, kun bransje/type. 
Dette vanskeliggjør kontrollmulighetene knyttet til transaksjoner. Personalportalen er 
lokal for hvert av foretakene.  Så langt vi har kunnet kontrollert, har vi ikke avdekket 
indikasjoner på feil. Det vises også til note 23, hvor det beskrives at det ikke er etablert 
rutiner for oppfølging av nærstående parter. Dette medfører risiko for at det kan foretas 
uautoriserte innkjøp som ikke fanges opp av foretakets internkontroll.» Området er 
kategorisert gul, det vil si «Intern kontroll kan forbedres». 
 
Styret fulgte opp denne informasjonen i styresak 77-2018 Eventuelt, sak A ad. 
Personalportal - registrering av bierverv og nære relasjoner  (styremøte 23. mai 2018). 
Styret fattet følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å sørge for at 
personalportalen som brukes i foretaksgruppen tilpasses behovet for en mer detaljert 
registrering av ansattes bierverv og nære relasjoner. 
 
Helse Nord RHF har startet prosess med systemleverandør for å sikre jevnlige 
påminnelser og mer detaljert registrering (navn på foretak, bedrift eller organisasjon). 
En mulig videreutvikling av registerløsningen er at konkretisering av hvilken 
arbeidsgiver bi-erverv gjelder gjøres til et «må» -felt. Dette åpner for å automatisere 
sammenlikninger av bi-erverv og leverandørregister. 
 
Regional retningslinje fra 2014 (registrert i kvalitetssystemet DocMap under PR12039) 
regulerer adgangen til å inneha bierverv. Veiledning for registrering av bierverv 
(registrert i kvalitetssystemet DocMap under PR40674) ble utarbeidet i 2016. 
Helseforetakene har videre etablert foretaksvise retningslinjer, hvor det er påpekt at 
alle skal registrere bierverv, uavhengig om man har bierverv eller ikke. 
 
Bestemmelsene som omhandler adgangen til å ha bierverv er innarbeidet i 
arbeidsavtalene. Helseforetakene har videre tatt initiativ til å innarbeide temaet i malen 
for utviklingssamtaler. 
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3. I hvilken grad de regionale helseforetakene følger opp at helseforetakene 
etterlever krav stilt i foretaksmøtene til bierverv og at de samme prinsippene 
ivaretas i rammeavtaler med private leverandører. 

Oppdragsdokumentet 2018 fra Helse Nord RHF til helseforetakene setter følgende krav: 
Utarbeide plan for oppfølging av anbefalte tiltak i Riksrevisjonens undersøkelse om 
helseforetakenes håndtering av bierverv, datert 28.06.2017. Tiltak rapporteres i 
tertialrapport 1. 
 
I alle avtaler med private om kjøp av spesialisthelsetjenester følges orienteringsplikt og 
habilitetsregler opp ved at leverandørene er pålagt å opplyse om de har ansatte med 
hovedarbeidsforhold i helseforetakene våre. Hvis ja, dokumentere at helseforetaket har 
vurdert biervervet og godkjent dette.   
 
Relevant for denne saken er også at Helse Nord RHF har startet et partssammensatt 
regionalt arbeid for oppdatering av Helse Nords regionale etiske retningslinjer, som 
også sier noe overordnet om hvordan ansatte skal opptre i situasjoner hvor man 
har/påtar seg bierverv. Revidert forslag blir oversendt Helse Nord RHFs styre høsten 
2018. 
 
Anbefalte tiltak 
1. Helse Nord RHF vil i dialog med helseforetakene etablere faste rutiner for 

gjennomgang av registrerte bierverv for å sikre at alle har registrert bierverv i 
Personalportalen med tilstrekkelig opplysninger. 

2. For å redusere risiko for uautoriserte innkjøp fra nærstående parter, bør rutiner for 
å sikre økt kontroll med kjøp av tjenester fra selskaper hvor ansatte har registrert 
bierverv utarbeides i alle helseforetak. 

3. Videreutvikle av registreringsløsningen i Personalportalen for mer systematisk 
registrering av bierverv, herunder mer detaljert informasjon. 

4. I arbeidsreglement og lederhåndbok, eksemplifisere hva et bierverv er.  
5. I oppdragsdokument 2019 stille krav om at helseforetakene bruker retningslinjene 

for bierverv i opplæring av ledere. 
6. Kravet om rapportering i tertialrapport 1-18 blir videreført i mal for 

tertialrapport/årlig melding. Dette bør inngå som en del av styringsinformasjonen til 
helseforetakene, samt være et grunnlag for risikovurdering. 

7. Avklare om Helse Nord kan gis tilgang til jevnlige uttrekk over registrerte verv i 
Brønnøysundregistrene. 

 
I tillegg har det vært fast rutine å kartlegge styremedlemmers (og ledende ansattes) 
verv som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner helseforetakene har til andre 
aktører. Denne kartleggingen gjennomføres som en årlig undersøkelse sendt til 
styremedlemmer i hele foretaksgruppen. En slik årlig kartlegging er også planlagt 
innført for medlemmer av det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, jf. RBU-sak 
61-2018 Eventuelt, sak A ad. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - kartlegging av 
næringsinteresser (RBU-møte 7. juni 2018). 
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Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte 18. 
juni 2018 bli orientert om Oppfølging (og etterlevelse av rutiner) for håndtering av 
bierverv. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Riksrevisjonens undersøkelse har avdekket at det er en betydelig underrapportering av 
ansattes bierverv. Selv om en stor andel av dem ikke er i konflikt med hovedstillingen, 
tilsier funn i undersøkelsen at det er risiko for at helseforetakene ikke har tilstrekkelig 
oversikt over: 
1. Omfang av antall ansatte som har egen avtalepraksis, og som dermed bidrar til økt 

konkurranse om arbeidskraften. 
2. Eventuelle utfordringer med habilitet og rolleblanding, og oversikt over omfang av 

henvisninger til egen praksis. 
3. Eventuell risiko for at ansatte kan oppnå fordeler utenfor sitt arbeidsforhold. 
 
Historikken viser at iverksatte tiltak har hatt effekt. Adm. direktør mener at ytterligere 
tiltak må iverksettes, og vil se til at anbefalingene i dette saksfremlegget følges opp. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Riksrevisjonens undersøkelse om 

helseforetakenes håndtering av bierverv samt informasjonen om iverksatte og 
anbefalte tiltak til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at anbefalte tiltak iverksettes for å sikre 

oversikt og kontroll av helseforetakenes håndtering av bierverv. 
 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av 

bierverv, 28.juni 2017 
 

Vedlegget er publisert på vårt nettsted - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018 

 

Styremøte Helse Nord RHF
20JUN2018 - innkalling og saksdokumenter
offentlig utgave

side 45

https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-20-juni-2018-2018-06-20



