
 

 

OFFENTLEG 

       STYREMØTE I 
       HELSE FONNA HF 
        

 
       14.01.21 KL. 09.00 – 14.00 
         

VIRTUELT MØTE: 
 

Skriv join.nhn.no inn i nettlesaren din 
Skriv inn namnet ditt når du får spørsmål om det 
Klikk på videosymbolet 
Skriv inn nummeret 717156 og klikk på videokameraet igjen 
Trykk på den grøne «delta» knappen (ikkje skriv inn kode) 
Du skal då være inne i møtet 
Husk å skru av lyd (trykk på mikrofonknappen) når du ikkje snakkar. 
 
Alternativt kan du delta på telefon: 
Ring 77 60 21 00, tast in pinkode 717156 og avslutt med #-knapp 

 

 
 
 

 
        
        
  



 

 
    
 

 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I 
HELSE FONNA HF 

  
STAD: Virtuelt møte 
MØTETIDSPUNKT: 14.01.21 kl. 09-14 
  
 
GÅR TIL:  
 
 
Brian Bjordal Nestleiar i styret  
Anne Sissel Faugstad Styremedlem  
Solfrid Borge Styremedlem 
Nina Budal Styremedlem  
Per Karlsen Styremedlem 
Helge Espelid Styremedlem   
Pål Osjord Midbøe Styremedlem  
Kjersti Follesø Styremedlem 
Olav Akselsen Styremedlem 
Åse-Berit A. Rolland Styremedlem 
 
Grete Müller Leiar i brukarutvalet 
   
  

  
Styremøtet er opent for publikum og presse 

 

    
Haugesund 07.01.21   
   
 
 
Per Bjørn Habbestad    
Styreleiar 
Helse Fonna HF 
 



 

 
    
 

 
 
SAKLISTE   UNDERLAG 
 
Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt 
Sak 2/21 Protokoll frå styremøte 26.11.20  Vedlagt 
Sak 4/21 Rapport frå verksemda   Vedlagt 
Sak 5/21 Leiinga sin gjennomgang av internkontroll Vedlagt 
Sak 6/21 Årleg melding   Vedlagt 
Sak 7/21 Endring av økonomiske rammer   Vedlagt 
 
Lukka møte, jf. Helseføretakslova §26 a, 2. ledd punkt 4 og 5 
Sak 12/21 Bygg Haugesund månadsrapport         Utsendt 
  
 
Saker til orientering 
Sak 3/21 Administrerande direktør si orientering Vedlagt  
Sak 8/21 Tilvisingar innan psykisk helsevern  Vedlagt 
Sak 9/21 Høyring regional plan for TSB  Vedlagt 
Sak 10/21 PasOpp undersøkinga 2019  Vedlagt 
Sak 11/21 Eventuelt  
  Skriv og meldingar         Vedlagt   
 
 
 
  Styret si eigenevaluering 2020 og evaluering av AD        Utsendt 
 
   
    
 



 

    
 

 
PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF 
 
STAD:  Virtuelt møte 
   
MØTETIDSPUNKT: 26.11.20 kl. 09.00 – 13.30  
 

 
 

 

DELTAKARAR FRÅ STYRET  
 
Per Bjørn Habbestad  Styreleiar 
Brian Bjordal  Nestleiar  
Anne Sissel Faugstad  Styremedlem  
Solfrid Borge  Styremedlem 
Nina Budal  Styremedlem  
Per Karlsen  Styremedlem  
Helge Espelid  Styremedlem   
Pål Osjord Midbøe  Styremedlem  
Kjersti Follesø  Styremedlem 
Olav Akselsen    Styremedlem 
Åse-Berit A. Rolland    Styremedlem 
 
 
   
DELTAKARAR FRÅ ADMINISTRASJONEN 
 
Olav Klausen                 Administrerande direktør 
Aud Gunn Løklingholm Administrasjonssjef 
Jan Håvard Frøyland  Økonomi- og finansdirektør 
Magne Kydland    Kommunikasjonssjef 
Laila M. R. Nemeth  Prosjektdirektør 
 
Leiar i brukarutvalet Helse Fonna HF, Grete Müller, deltok 
 
Forfall frå styremøte 
Ingen 



 

    
 

 
SAKLISTE 
Sak 63/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt 
Sak 64/20 Protokoll frå styremøte 29.10.20  Vedlagt 
Sak 66/20 Rapport frå verksemda   Vedlagt 
Sak 67/20 Budsjett 2021   Vedlagt 
Sak 68/20 Investeringsbudsjett 2021   Vedlagt 
Sak 69/20 Oppnemning av brukarutval  Vedlagt 
Sak 70/20 Regulering av løn til administrerande direktør Vedlagt 
     
 
Lukka møte, jf. Helseføretakslova §26 a, 2. ledd punkt 5 
 
Sak 74/20  Bygg Haugesund månadsrapport  Utsendt 
 
        
Saker til orientering 
Sak 65/20 Administrerande direktør si orientering Vedlagt  
Sak 71/20 Grønt sjukehus  Vedlagt 
Sak 72/20 Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik Vedlagt 
Sak 73/20 Eventuelt  
  Skriv og meldingar  Vedlagt   
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

Sak 63/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Styreleiar ønskte velkommen til styremøte.  

Vedtak [samrøystes] 
Innkalling og dagsorden vart godkjent 
 
 
Sak 64/20 Godkjenning av protokoll frå styremøte 29.10.20 

Vedtak [samrøystes] 
Styret godkjente protokoll frå styremøte 29.10.20  
 
 
Sak 65/20 Administrerande direktør si orientering 
Open del  
 

1.  Rapportering tilsynssaker   
            Administrerande direktør viste til vedlagde notat 
 

2. Oversikt over aktuelle høyringar 
 Administrerande direktør viste til vedlagde notat 
 

3. Evaluering av sommarferien 2020 
 Administrerande direktør viste til vedlagte notat og svarte på spørsmål frå styret. 

 
4. Status covid-19 

Administrerande direktør orienterte om status pandemi. 
 

Lukka del 
5. Forskingsprosjekt  

Styret vedtok å lukka møtet før administrerande direktør si orientering punkt 5 med heimel i 
Helseforetakslova §26a. 1. ledd.  
Administrerande direktør orienterte om saka i møtet. 

 
Vedtak [samrøystes] 

1. Styret tar meldingane til orientering 

2. Styret ber administrerande direktør laga ei kort oppsummering som saman med framlegg til 
svarbrev vert lagt fram for styret for endeleg godkjenning 

 
 
 



 

    
 

Sak 66/20 Rapport frå verksemda 
 
Oppsummering 
Økonomi 
Det økonomiske resultatet for månaden var 5,7 MNOK betre enn budsjett. Akkumulert er resultatet 
om lag 40 MNOK under budsjett. Det er i perioden lagt inn tildelte «koronamidler» med 14 MNOK.  
 
Aktivitet 
Aktiviteten målt i talet på innleggingar var høgare planlagd, dagbehandling og poliklinikk har vore 
lågare enn planlagd i månaden. 
 
Kvalitet 
Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar var 59 dagar (eigarkrav under 50 dagar innan 
2021). Ventetida for ventande var 58 dagar.  
Innan somatikken var ventetid for alle behandla pasientar 62 dagar (eigarkrav under 56 dagar), 
innan psykisk helsevern for vaksne 34 dagar (eigarkrav under 40 dagar), innan rusfeltet 19 dagar 
(eigarkrav under 30 dagar) og innan BUP-feltet 31 dagar (eigarkrav under 35 dagar). 
644 pasientar på ventelistene har ikkje fått time innan fristen som er sett. Årsaker og tiltak er vist i 
rapporten.  
Åtte av ti epikriser blei sendt innan fristen på sju dagar.  
 
Utskrivningsklare pasientar 
Innan somatikk var det i oktober 70 pasientar som var melde utskrivingsklare medan dei venta på 
eit tilbod om pleie- og omsorgstenester frå heimkommunen. Pasientane låg til saman 322 døgn, i 
snitt 10,4 sjukehusseng nytta til utskrivingsklare pasientar i perioden 
 
Korridorpasientar 
Fem prosent av sengedøgna i somatikken var i snitt på korridor i månaden.  
 
Medarbeidar 
Sjukefråværet var 7,7 prosent.  
 
 
Vedtak [samrøystes] 
 
Styret i Helse Fonna HF tar rapport frå verksemda til etterretning  
 
 
 
 
 



 

    
 

Sak 67/20 Budsjett 2021 
 
Oppsummering 
Presentasjon i møte frå økonomi- og finansdirektør i Helse Fonna, Jan Håvard Frøyland 
 
Administrerande direktør orienterte om protokoll frå drøftingar med dei tillitsvalde 17.11.20 og 
arbeidsmiljøutvalet 18.11.20. 
 
Tildeling av førebels rammer frå Helse Vest RHF er lagt til grunn i budsjettframlegget. Budsjettet 
blir fremja med eit positivt resultat på 14 millionar kroner.  
 
Budsjettprosessen starta primo juni og føretaket har lagt opp prosessen etter budsjettkalender frå 
Helse Vest RHF. 
 
Helse Vest legg følgjande føringar til grunn for handsaminga av budsjettet: 
• Helseføretaka skal nytte rammebudsjettering som metode for 2021 
• Budsjettet skal byggja på inntektsføresetnader og resultatkrav gitt av eigar 
• Rammene skal være budsjettert til lågaste organisasjonsnivå i føretaket 

 
Milepælar for budsjettprosessen:  

Tidsfrist Aktivitet Kommentar 
18. juni Førebels inntektsramme og 

resultatkrav 2021 fastsett 
av styret i Helse Vest 

Helseføretaka må med 
utgangs-punkt i førebels 
inntektsfordeling sette i 
gang budsjettprosessen 

August/september Utarbeiding av budsjett i 
helseføretaka 

 

Primo oktober Statsbudsjett 2021 Gjennomgang og 
avstemming av 
føresetnader, aktivitet, 
prioriteringar, 
utfordringsbilde og 
tiltaksplanar 

Medio november Inntektsramme 2021 med 
resultatkrav blir sendt ut til 
HF-a 

Blir behandla av styret i 
Helse Vest i møte den 9. 
desember 

Nov/Des Budsjett i HF-a behandla av 
styret 

Styremøte i HF-a 

Ultimo november Budsjett 2020 handsamast i 
Helse Fonna HF styremøte 
26/11-2020 

Saka må handsamast med 
atterhald om endringar i 



 

    
 

inntektsramme frå Helse 
Vest RHF 

18. januar Budsjett i HF-a ferdig 
oppdatert og overført til 
SAP 

Klar for gjennomgang og 
kvalitetssikring 

Veke 3 Kvalitetssikring av budsjett i   
HF-a 

 

Veke 4 Gjennomgang av resultat frå 
kvalitetssikring av budsjett 

 

Februar 2021 Styresak konsernbudsjett 
2021 

 

 
I statsbudsjettet for 2021 blir nye oppgåver tillagt helseføretaka utan tilsvarande auke i 
rammeoverføringane. I tillegg vil enkelte kostnadar som til dømes legemidlar og IKT auke meir enn 
prisveksten skulle tilseie. Med den pågåande pandemien og innflytting i nytt bygg i 2021, vil det 
vere naudsynt å tilpasse drifta undervegs og samstundes arbeide med realisering av gevinstar med 
ByggHaugesund2020 og IKT-prosjekter.   
 
Det vil vera naudsynt å gjennomføre kostnadsreduserande tiltak for å kome på rett kostnadsnivå. 
For å sikre gjennomføringsevna av tiltaka har føretaket lagt vekt på involvering og forankring i 
organisasjonen; både leiarar, tillitsvalde og verneombod. Budsjettprosessen er gjennomført med 
fleire handsamingar i dei ulike leiarnivåa for å sikre god og brei forankring av dei prioriteringane 
som er gjort.  
 
Helse Vest RHF presiserer at dersom helseføretaka ynskjer å prioritere nye oppgåver eller å endra 
behov, må desse finansierast innanfor den økonomiske ramma som er fordelt gjennom 
inntektsramma. 
 
Budsjettet er drøfta med dei tillitsvalde og handsama i arbeidsmiljøutvalet 17. og 18. november.  
Tiltak som krev endringsprosessar vil bli drøfta og gjennomført i tråd med retningsliner for dette. 
Det vil bli tatt omsyn til arbeidsmiljø, kvalitet og pasienttryggleik i det vidare arbeidet, i samarbeid 
med vernetenesta og medarbeidarane sine organisasjonar.  
 
Dei årlege styringsdokumenta til helseføretaka gjev konkrete føringar og rammer for inneverande 
år. Mange av føringane i styringsdokumenta må også sjåast i eit lengre perspektiv og vurderast i 
økonomisk langtidsplan. 

 
Desse overordna lokale og regionale føringar er ivaretekne i budsjettarbeidet.   
 
Styret i Helse Fonna HF vedtok i mai 2020 i sak 26/20 økonomisk langtidsplan for Helse Fonna HF. 
Intensjonane i økonomisk langtidsplan er ivaretekne i arbeidet med budsjettet for 2021. 



 

    
 

Statsbudsjettet for 2021 peiker på følgjande satsingsområder 
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnytting 
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Betre kvalitet og pasienttryggleik 
• Teknologi og digitalisering 
• Ressursutnytting og samordning 

 
Inntektsramma for 2021 er tildelt i samsvar med dei etablerte inntektsfordelingsmodellane mellom 
helseføretaka i regionen. Tabellen nedanfor syner inntektsfordelinga for Helse Fonna HF og 
føretaksgruppa basert på førebels inntektsfordeling frå Helse Vest RHF: 
 
 

 
 
Basert på foreløpig bestilling frå Helse Vest RHF, har Helse Fonna lagt inn ein aktivitetsvekst på 0,3 
prosent frå 2020 til 2021. Dette er det same som blei lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2021-
2025. 
 
Frå 2017 har det innan somatikk vore høgare vekst i personalkostnader enn i den inntektsgivande 
aktiviteten. Med pandemien i 2020 har gapet mellom personalkostnader og inntektsgivande 
aktivitet blitt endå større.  
 
Aktiviteten innan somatikk har gått markant ned i 2020. Det er knyta stor usikkerheit til kor stor 
aktiviteten vil bli neste år og kor mykje den auka aktiviteten vil koste i tillegg til fortsatt vere i ein 
pandemisituasjon. 
 
I samband med innflyttinga til nytt bygg vil det kome ekstra kostnader som dekkes innanfor den 
ordinære budsjettramma. Det nye bygget krev òg at føretaket aukar budsjettet til drift av bygget. I 
2021 er det sett av 7 millionar kroner til dette. Ved omgjering av byggelånet frå september, vil 
rentekostnadane med lånet bli ført i resultatrekneskapet. Dette vil i 2021 utgjere omlag 8 millionar 
kroner. Avskrivingskostnadane vil òg auke med 11 millionar kroner som fylje av nybygget. 
 
Varekostnadane aukar utover aktivitetsveksten. Særskilt gjeld dette for kreft-legemiddel, 
behandlingshjelpemiddel og bruk av eingongsutstyr. Desse kostnadselementa er i budsjettet auka 
med 9 millionar kroner. 



 

    
 

Varekostnadane aukar utover aktivitetsveksten. Særskilt gjeld dette for kreft-legemiddel, 
behandlingshjelpemiddel og bruk av eingongsutstyr. Desse kostnadselementa er i budsjettet auka 
med 9 millionar kroner. 
 
I forslaget til statsbudsjett for 2021 er ansvaret for finansiering for fleire legemiddel overført frå 
Helfo til helseføretaka. Sjølv om kostnadane med legemiddel på H-resept er lågare enn budsjett i 
2020, vil ansvaret for nye legemiddel auke risikoen for kostnader utover tildelt budsjettramme.  
 
Det er signalisert ein auke i kostnadar knytt til Helse Vest IKT på omlag 13 millionar kroner. Dette 
er ikkje endelege tall frå Helse Vest IKT og det kan koma endringar. Samla gir dette føretaket ei 
utfordring på omlag 80 millionar kroner i 2021 budsjettet.  
 
For å ta ned risikoen for overforbruk av personalkostnader er det i budsjettet lagt inn konkrete 
tiltak for å halda aktivitetsveksten på planlagt nivå. I tillegg er det sett forbetringskrav for alle 
klinikkane som er med på å redusere risikoen i lønnsbudsjettet i 2021. Forbetringane skal sikre 
meir effektiv nytte av personalressursane, meir effektiv behandling til beste for pasient og gi ein 
positiv økonomisk effekt gjennom lågare kostnader.  
 
Medisinsk utvikling og endring i tenestetilbodet som fylgje av betre samhandling med kommunane 
skal bidra til å redusere personalkostnadar i sjukehus i 2021. For pasientane vil dette kunne gje 
raskare medisinsk avklaring og kortare liggetid.  
 
Kreftpasientar i pakkeforløp skal prioriterast, medan pasientar i behov av mindre inngrep og/eller 
ikkje akutte inngrep/behandlingar vil kunne oppleve noko lengre ventetid. Det vil bli arbeidd for å 
ha kortare ventetid enn dei nasjonale målkrava innan både somatikk og psykisk helsevern. Basert 
på erfaring og forskingsbasert kunnskap vil arbeidet med å gi pasientane behandling i poliklinikk 
eller dagbehandling i staden for i sjukehusseng halde fram. 
 
Det er innan somatisk behandling lagt opp til reduksjon i gjennomsnittleg liggjetid som fylgje av 
raskare medisinsk avklaring for den enkelte pasient, medisinsk utvikling og auka samhandling med 
kommunane om bruk av kommunalt tilbod.  
 
Det blir arbeidd kontinuerleg for å redusere sjukefråværet i Helse Fonna. Lågare sjukefråvær vil gi 
ein økonomisk gevinst. Dette gjeld særskilt for Haugesund sjukehus, der det er lagt inn gevinstar for 
lågare sjukefråvær med nytt bygg. 
 
Det vil i 2021 framleis vere viktig med kvalitetsforbetring for å betre nytte pleieressursane på best 
mogleg måte. Ei kontinuerleg utvikling innan IKT og tilhøyrande organisasjonsutvikling, færre 
pasientar i sjukehus og medisinsk utvikling vil alle føre til endring i bruk av pleieressursane til 
beste for pasientane. Dette er venta å gi økonomisk effekt. Ei samordning av ressursar knytt til 



 

    
 

poliklinikk og døgnbehandling basert på kor pasienten blir behandla vil og vere viktig for å nå dei 
økonomiske måla for 2021. 
 
Vedtak [samrøystes]  

1. Styret i Helse Fonna HF vedtek budsjett for Helse Fonna HF 2021 

2. Styret i Helse Fonna HF gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere endringar om 
rammevilkåra frå Helse Vest RHF blir endra 

3. Styret i Helse Fonna HF gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere 
justeringar/endringar innanfor ramma av det vedtekne budsjettet 

4. Styret i Helse Fonna HF ber administrerande direktør følgje opp økonomistyringa i høve 
til budsjett, og rapportere til styret på same format som i 2020 

 
Sak 68/20 Investeringsbudsjett 2021 
Oppsummering 
Helse Fonna investerer årleg i bygg, tekniske anlegg, medisinsk teknisk utstyr, IKT, køyretøy og 
anna utstyr. Midlane til investeringar skal sikre at bygg og tekniske anlegg i føretaket er forsvarlege 
og i tråd med myndigheitskrav og at føretaket har naudsynt medisinsk teknisk utstyr som sikrar 
god pasientbehandling.  
 

Finansieringsgrunnlag 

 
 

Beløp i heile tusen kroner 2020 2021
Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget 60 000 14 000
+ Avskriving 129 824 141 004
+ Nedskriving anleggsmidlar i fjor 517 0
= Kontantstrøm fra driften 190 341 155 004
- Resultatavvik fjoråret , eskl nedskrivninger -8 447 0
+ Opptak av nye lån 625 000 615 670
-  Avdrag lån -15 085 -28 515
- Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT -18 451 -12 480
+ Salg av anleggsmidler 79 0
+ Gaver 0 0
+/- Likviditet overført fra i fjor -49 042 -69 409
+/- annet 0 0
Finansieringsgrunnlag investeringar 724 395 660 270

Beløp i heile tusen kroner 2020 2021
ByggHgsd2020 697 260 531 914
Energisentral - ByggHgsd2020 20 000
Bygg 41 058 19 400
Medisinteknisk utstyr 42 805 44 500
Anna 12 681 10 600
Investeringsprosjekter overført fra i fjor 0 0
Sum investeringar 793 804 626 414

Overføring av "rest-likviditet" til året etter (69 409)        33 856          



 

    
 

Administrerande direktør ventar at finansieringsgrunnlaget til investeringar for 2021 vil bli 660 
millionar kroner, inkludert lån over statsbudsjettet på 616 millionar kroner. Lånet til neste år er 
resten av totallåneramma som blei tildelt ByggHgsd2020 over statsbudsjettet i 2018. Helse Fonna 
vil frå september av starte nedbetaling av lånet og ved konvertering av byggelånet vil rentene bli 
bokført som rentekostnader i resultatregnskapet.  
 
Med eit investeringsbudsjett på 626 millionar kroner, inkludert 532 millionar kroner til 
ByggHgsd2020, planlegg føretaket å bruke 34 millionar kroner mindre enn det er 
finansieringsgrunnlag til i 2021. Det er naudsynt å bruke mindre enn finansieringsgrunnlaget i 
2021 for å kunne følge investeringsplanen lagt i økonomisk langtidsplan dei komande åra, med 
ombygging i byggetrinn 1 og eigenfinansiering av byggetrinn 2. 
 
Resultatprognosen for 2020 er 20 millionar kroner høgare enn budsjettert resultatkrav. Dette gjer 
føretaket moglegheit til å auke investeringsramma tilsvarande, ved å auke investeringane til 
medisinsk teknisk utstyr med 10 millionar kroner og 10 millionar kroner til energisentralen i 
Haugesund. Energisentralen må rehabiliterast neste år for å kunne forsyne nybygget med nok 
energi til vinteren. Det er sett av totalt 20 millionar kroner til denne investering. 
Investeringsramma til medisinsk teknisk utstyr inneheld eit investeringstilskot frå Helse Vest RHF 
på 4,5 millionar kroner til patologi skannarar i forbindelse det regionale prosjektet Digital patologi. 
Denne investeringa var i utgangspunktet planlagt i 2020, men utsett til 2021. 
 
 
Investering ByggHgsd2020 i 2021-kroner 

 
 
 
Investeringsplan 

Planlagt investering, eksklusiv ByggHgsd2020 Antatt budsjett 
Investeringar i bygg  
Reinvestering i bygningar inklusiv ombyggingar for MTU 
installasjonar 

3,80 mill 

Sum investeringar i bygg 3,80 mill 
Investeringar i tekniske anlegg  
Reinvestering i tekniske anlegg 8,60 mill 
Prosjekt wlan Hgsd sjukehus 6,00 mill 
Prosjektpersonell 1,00 mill 
Sum investeringar i tekniske anlegg 15,60 mill 

Beløp i heile tusen kroner
Totalt 

ByggHgsd2020 Pr 2020 2021
Totalt                

pr 2021 2022
Investering inkl. rehab. energisentral 2 083 814 1 423 930 551 914 1 975 844 107 970
Bruk av lån 1 444 670 829 000 615 670 1 444 670 0
Bruk av finansieringsgrunnlag(30% egenfinansiering) 619 144 594 930 -63 756 531 174 87 970
Opptent ikkje brukt finansieringsgrunnlag 33 856
Opptent finansieringsgrunnlag både brukt/ubrukt 565 030 54 114



 

    
 

Medisinsk teknisk utstyr (fordelinga mellom postane kan 
endrast) 

 

Enkeltinnkjøp over 5 millionar kroner  
Ikkje førebels planlagt ny- eller reinvesteringer over 5 mill i 2021.  

0 

Nyinvesteringar:  
Investering digital patologi 
Enkeltinnkjøp under 1 MNOK 
 
Reinvesteringar:  
Investeringar overført frå 2020 til 2021 
Utskifting av utstyr som følgje av teknisk stand 
Strategiske investeringar 

- Hygienemaskinar 
- Dialysemaskinar 
- Utstyr for endoskopi 

 
4,5mill 

5 mill 
 

 
10 mill 
20 mill 

5 mill 
 
 

Sum medisinsk teknisk utstyr 44,50 mill 
  
Andre investeringar  
Ambulansar og administrative kjøretøy 7,20 mill 
Anna utstyr 3,40 mill 
Sum andre investeringar 10,60 mill 
  
SUM investeringar 2021, eksklusiv ByggHgsd2020 74,50 mill 

 
 
 
Vedtak [samrøystes] 

1. Styret vedtek investeringsbudsjett for Helse Fonna HF for 2021 

2. Administrerande direktør får fullmakt til å gjere naudsynte endringar om rammevilkåra 
frå Helse Vest RHF blir endra 

3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere justeringar og endringar 
innanfor ramma av det vedtekne investeringsbudsjettet 

4. Administrerande direktør orienterer styret om investeringar i MTU  

 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

Sak 69/20 Oppnemning av brukarutval 
 
Oppsummering 
I lovgrunnlag, vedtekter og i styringsdokumentet frå Helse Vest er det lagt til grunn at det skal 
etablerast gode system for brukarmedverknad på ulike nivå. På overordna nivå skjer slik 
medverknad i hovudsak gjennom brukarutval i føretaka. Styret i Helse Vest RHF har gjort vedtak 
om felles retningsliner for brukarmedverknad på systemnivå på tvers av dei fire regionale 
helseføretaka, sak 042/17. Retningslinene inneber felles prinssipp og ein heilskapleg praksis for 
brukarmedverknad på systemnivå. Felles retningsliner blei behandla av styret i Helse Fonna, sak 
47/17, og er etter det implementert i føretaket. 
 
Brukarutvalet skal mellom anna vere eit rådgjevande organ for styret og administrerande direktør i 
føretaket i saker som vedkjem tilbodet til pasientar, brukarar og pårørande. Utvalet skal og vere eit 
fora for tilbakemeldingar om erfaringar med helsetenesta og vere eit samarbeidsorgan mellom 
helseføretaket og brukar- og pasientorganisasjonar. Brukarutvalet skal delta i planarbeid og føreslå 
representantar til råd og utval, men skal ikkje handsame enkeltsaker som til dømes pasientsaker. 
 
Brukarutvalet i Helse Fonna skal vere samansett av åtte medlemer og seks vara-representantar. 
Forslag til kandidatar kjem frå organisasjonane FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon), 
SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner), RIO (Rusmisbrukernes 
Interesseorganisasjon), Pensjonistforbundet og Kreftforeininga.  
 
Nytt brukarutval blir oppnemnd for to år med virketid frå 01.01.21. 
 
Vedtak [samrøystes] 

1. Styret i Helse Fonna HF oppnemner nytt brukarutval i Helse Fonna HF for perioden 2021-
2023 slik: 

 
Brukarutvalet i Helse Fonna 2021 - 2023 

Navn Organisasjon Bosted 
Grete Müller  SAFO Sørvest Haugesund 
Nils Reiersen Pensjonistforbundet Rogaland Skudeneshavn 
Tina Eek FFO Rogaland Kolnes 
Anne Karin Sørdal FFO Rogaland Haugesund 
Else Berit Helle FFO Vestland Stord 
Arne Olav Hope SAFO Sørvest Kolnes 
Heidi Larsen Wåge Kreftforeningen Haugesund 
Erling Netland RIO Haugesund 

 

Vararepresentantar 
Kristine Sele  Pensjonistforbundet Hordaland Bømlo 
John Roger Midtun Kreftforeningen Sandve 
Geir Charles Grindheim FFO Rogaland Haugesund 



 

    
 

Geir Tore Søreide SAFO Sørvest Fitjar 
Mette Lambach FFO Hordaland Fitjar 
Odd Chr. Grundetjern RIO Karmøy 

 
 

2. Styret vel leiar og nestleiar i brukarutvalet slik: 
Leiar:               Grete Müller  
Nestleiar:       Else-Berit Helle 

 
 
Sak 70/20  Regulering av løn til administrerande direktør 
 
Styret lukka møtet med heimel i Helseforetakslova § 26a, 2. ledd nr. 4 
  
Vedtak [samrøystes] 
Løna til administrerande direktør blir regulert opp med 1,7 prosent frå 01.01.20. 
 
Sak 71/20  Grønt sjukehus 
Lokalt arbeid med ytre miljø – Ungdomsenheten Haugaland DPS (Karmøy) – Helse Fonna HF, 
Presentasjon ved Karianne Christensen og Ingrid Camilla A. Heggland. 
 
Oppsummering 
I 2011 satt Helse- og omsorgsdepartementet krav om at alle helseføretaka skulle miljøsertifiserast 
etter ISO 14001. Grønt sjukehus er spesialisthelsetenesta sitt svar på miljø- og klimautfordringa. 
Dette er ein del av bidraget i høve samfunnsansvar, for mellom anna å redusere negativ påverknad 
av det ytre miljøet og fremme folkehelse.  
 
Hausten 2015 blei føretaket revidert av Det Norske Veritas (DNV) i tråd med retningslinjene nedfelt 
i ISO14001, og i mars 2016 fekk føretaket tildelt sertifikatet. Sertifikatet omfattar sjukehusdrift, 
diagnostikk og pasientbehandling. For å oppretthalde sertifikatet må det gjennomførast årleg 
revisjon av føretakets miljøstyringssystem. 
 
Miljøstyringssystemet blei i oktober 2020 re-sertifisert. I rapporten frå revisjonen kjem det fram at 
det ikkje blei avdekka avvik, men det blei påpeika tre forbetringspunkt som ein bør arbeide vidare 
med.  
 
Vedtak [samrøystes] 
Styret i Helse Fonna HF tar saka til orientering 
 
 
Sak 72/20  Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik  
Presentasjon ved Laila Østebøvik og Kristin I. Folven 



 

    
 

 
Oppsummering 
Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik 2020-2024 er ei vidareføring av arbeidet som har gått 
føre seg i Helse Vest gjennom mange år, mellom anna via det nasjonale 
pasienttryggleiksprogrammet.  
 
Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik 2020-2024 (heretter kalla Regional plan), er ein 
overordna plan som byggjer på Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
2019-2023. Den nasjonale planen skal bidra til ei målretta og samordna innsats for trygge og sikre 
tenester, betre pasienttryggleik, samt leggje til rette for at krav i Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten kan etterlevast.  
 
Dei nasjonale overordna mål for kvalitet og pasienttryggleik er:  
- Redusere pasientskader  
- Byggje varige strukturar for pasienttryggleik 
- Forbetre pasienttryggleikskulturen  
 
Desse måla er ytterlegare konkretisert i den nasjonale handlingsplanen og omhandlar andel 
pasientskader, område innan smittevern og 30 dagars overleving etter sjukehusopphald, samt 
pasienttryggleikskultur.  
 
I regional plan legg ein til grunn definisjonane som helsestyremaktene har stadfesta:  
 
«Kvalitet omhandlar i kva grad det som skjer i helsetenesta med pasienten fører til ein helsegevinst 
for individet og for folkehelsa, gitt dagens kunnskap» 
 
«Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følgje av helsetenesta sine ytelser eller mangel på 
ytelser» 
 
Helse Fonna har arbeida systematisk med kvalitet og pasienttryggleik, og vil i det vidare byggja på 
etablert struktur og opparbeida kompetanse innan pasienttryggleiksarbeidet. 
Helse Fonna er i gong med å utarbeide ein lokal plan for kvalitet og pasienttryggleik 2020-2024. 
Den tek opp i seg både nasjonale og regionale føringar, samstundes som lokale tiltak vert ført 
vidare. 
 
Vedtak [samrøystes] 
Styret i Helse Fonna HF tar saka til orientering 
 
 
Sak 73/20     Eventuelt 

   Skriv og meldingar 
 

1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2020.  
 
Administrerande direktør gav følgande informasjon om neste styremøte: 



 

    
 

Neste styremøte er sett til 14 januar. Saker til behandling er: 
- årleg melding 
- leiinga sin gjennomgang 
- eventuelle endringar av budsjettramma som følgje tilleggsløyvingar 
- tilvisingar innan psykisk helsevern 

 
Administrerande direktør tilrår at styremøtet i januar og vert eit virtuelt møte.  
 
Merknader frå styret 
Per Bjørn Habbestad:  
Det er ønskeleg at årsplan for neste år vert lagt ved innkallinga til siste styremøte i året. 
 
Solfrid Borge: 
Korleis er status for Høyrselssentral ved Odda sjukehus? 
 
Svar frå administrerande direktør: arbeidet har blitt utsett grunna koronasituasjonen. 
Administrerande direktør vil arbeide for at det kan leggjast til rette for 
eit tilbod om høyrselsmålingar og tilpassing av høyreapparat ved Odda sjukehus. 
 
Anne Sissel Faugstad: 
Kan Helse Fonna vurdera å ta i bruk styreportal som verktøy for styret?  
 
Svar frå administrerande direktør: 
Dette har vore vurdert for nokre år sidan, men administrerande direktør vil gjere ei ny vurdering 
av dette og leggje saka fram for styret. 
 
Vedtak [samrøystes] 
Skriv og meldingar blei tatt til orientering. 
 
Lukka møte, jf. Helseføretakslova §26 a, 2. ledd punkt 5 
 
Sak 74/20  Bygg Haugesund Månadsrapport 
 
Sakspapira var i forkant av styremøtet sendt til styremedlemmene. 
Prosjektdirektør Laila M. R. Nemeth orienterte om utsendt månadsrapport.  
Administrerande direktør orienterte om prosessen kring byggetrinn 2. 
 
Vedtak [samrøystes] 
Styret i Helse Fonna tar saka til etterretning 
Referent Aud Gunn Løklingholm, 26.11.2020 

 
 



 

    
 

 

Per Bjørn Habbestad Styreleiar 

Brian Bjordal 
 

Nestleiar 

 Per Karlsen Medlem 

Kjersti Follesø Medlem 

Solfrid Borge 
 

Medlem 

Nina Budal  Medlem 

Pål Osjord Midbøe Medlem 

Helge Espelid  Medlem 
 

 
Anne Sissel Faugstad Medlem 

Olav Akselsen Medlem 

Åse-Berit A. Rolland Medlem 
 



 

STYRESAK  
  
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF   
 
DATO: 07.01.21   
SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen   
SAKA GJELD: Administrerande direktør si orientering                  
   
STYRESAK: 3/21  
 
STYREMØTE:   14.01.21    
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK    
 
Styret tek meldingane til orientering 
   
Open del 
       
1 Rapportering tilsynssaker   
            Vedlagt 
   
2 Oversikt over aktuelle høyringar 
            Vedlagt 
  
3 Status covid-19 
            Orientering i møtet 
   
4 Anskaffing av medisinsk teknisk utstyr 
            Orientering i møtet, utsendt 
 
5 Styremøte onsdag 17.02.21 kl. 14.00 
            Orientering i møtet 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lukka del 
Jf. Helseforetakslova §26a. 1. ledd.  
6 Informasjon om sak i forsking 
            Orientering i møtet 
 
Lukka del 
Jf. Helseforetakslova §26a. 1. ledd.  
7 Informasjon om pasientrelatert hending 
            Orientering i møtet 
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NOTAT  
 
  
GÅR TIL:   Styremedlemmer     
FØRETAK:   Helse Fonna HF      
  
DATO:   16.12.20       
FRÅ:    Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR:  Aud Gunn Løklingholm    
 
SAKA GJELD:  Administrerande direktør si orientering  

Rapportering tilsynssaker frå 14.11.20- 15.12.20  
 
      
STYRESAK:   3/21    
 
STYREMØTE:  14.01.21    
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 1  
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 (Nye saker og nye aktivitetar i perioden er merka med raud skrift.)  Helse Fonna HF frå 10.11.20- 15.12.2020 
 

MYNDIGHETS-
ORGAN 

HELSE-
FØRETAK 

OMRÅDE OG  
TEMA FOR TILSYNET 

DATO FOR 
TILSYNS- 
RAPPORT 

HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT  
AVVIK? 

FRIST FOR 
LUKKING 
AV AVVIK 

STATUS  
I SAKA 

SAK  
AVSLUTTA  
DATO 

Fylkes-
mannen i 
Vestland 
 
2020/1396 
(19/504) 
 

Helse 
Fonna 
HF 
 

Tilsyn ved 
Haugesund  
sjukehus. 17. -20. 
september.  
Tilsyn med 
helsehjelp til 
pasientar som blir 
flytta grunna 
mangel på plass.  
Tilsynet blei 
gjennomført som 
del av eit 
landsomfattende 
tilsyn initiert av 
Statens helsetilsyn. 

25.10.19 Fylkesmannen peiker på følgjande: 
Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus 
har kunnskap om at fleire tiltak for å 
redusere risiko for svikt i helsehjelpa 
til utlokaliserte pasientar ikkje 
fungerer som føresett, men har hittil 
ikkje sett i verk korrigerande tiltak. 
 
Dette er brot på lov om 
spesialisthelsetjenesten § 3-4a, jf. 
forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring §§ 6 til 9. 

01.12.19 Fylkesmannen ber 
Helse Fonna HF om å 
sende plan for 
retting av lovbrot 
innan 1. desember 
2019. 
 
27.11.19 
Plan for retting av 
lovbrot er sendt 
fylkesmannen 
 
16.12.19 
Brev fra 
fylkesmannen der de 
ber om svar på tre 
konkrete spørsmål 
om oppfølging etter 
internrevisjon. 
Frist 01.02.20 
 
30.01.20 
Tilbakemelding på 
etterspurt 
informasjon om 

25.11.2020 
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oppfølging etter 
internrevisjon. 
 
24.02.2020 
Fylkesmannen ber 
om tilbakemelding 
på effekt av tiltaka 
og tidspunkt for 
gjennomføring av 
sjølevaluering.  
 
14.05.2020 
Tilbakemelding til 
fylkesmannen med 
førtaksrutiner for 
handtering av 
overbelegg, samt 
plan for vidare 
arbeid med 
implentering av 
rutiner. 
 
17.06.2020 
Tilbakemelding frå 
Fylkesmannen om at 
iverksette rutinar 
synest å vera i ferd 
med å verta 
innarbeidde. 
Fylkesmannen ber 
om å få tilsendt 
opplysningar om kva 
tidsrom journalane 
som ligg til grunn for 
eigenvurderinga 
omfattar, og 
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resultatet av 
eigenvurderinga i 
veke 38.  
 
Svar frå Helse Fonna 
er under arbeid og 
vert sendt til 
Fylkesmannen i 
Vestland innan 
utgangen av oktober 
månad 
 
23.10.2020 
Svar vart sendt frå 
Helse Fonna 
- planlegging av 

vidare oppfølging 
er godt 
dokumentert 

- sikring av visitt 
frå lege er 
ivaretatt  

- det er framleis 
ikkje godt nok 
dokumentert at 
pasienten er 
informert om 
overføring, og 
årsaka for dette. 

- funn frå 
vurderinga inngår 
i kvalitets-
forbetringsarbeid 
i føretaket 



5 
 

 

Heisconsult 
tekninsk 
rådgiving 
20/1624 
(19/352) 

Helse 
Fonna 
HF 

Tilsyn 11.12.18 
Ved Odda sjukehus 
Tilstandskontroll 
 
1. stk. heis 
Niregnr:31228003
55 
Odda Sjukeheim 
Sengeheis/person-
heis 
 

19.09.19 Det vart avdekka 5 avvik. Heisconsult 
har skissert  
tiltak som må utførast for å 
utbetra/nullstilla NHK rapport: 
Heisen anbefales utskiftet i sin helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er 
ikkje sett 
frist for 
lukking 
av avvika 

  

Heis-
kontrollen AS 

Helse 
Fonna 

Periodisk 
sikkerhetskontroll 
av heis ved Valen 
sjukehus 

06.10.20 Det vart avdekka to avvik ved tilsynet.  
1. Låstapp i andre etasje gikk trekt  
2. Opplysningskilt i sjaktebunn var 
løsnet fra veggen å lå i bunn. 
 
Begge avvika har alvorsgrad 4.  

Det er 
ikkje sett 
frist for 
retting i 
rapporten 

Avvika er under 
utbetring 

 



 

NOTAT  
 
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer    
FØRETAK: Helse Fonna HF    
 
DATO:  16.12.20   
FRÅ:  Administrerande direktør    
SAKSHANDSAMAR: Aud Gunn Løklingholm   
 
SAKA GJELD: Høyringssvar i perioden 11.11.2020 – 15.12.20  
STYRESAK: xx/21   
 
STYREMØTE: 14.01.21   
 
Administrerande direktør si orientering pkt. 2 
Vedlegg 
Høyringsuttalane   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr FRÅ SAKA GJELD HØYRINGSFRIST 
1 2020/5185 

Helse- og 
omsorgsdepartementet (Helse 
Vest RHF for koordinering) 

Høring – Bruk av 
helseopplysninger for å lette 
samarbeid – læring og bruk 
av kunstig intelligens i helse- 
og omsorgstjenesten 

08.12.2020 
 
(23.11.2020) 

2 2020/6695 
Helse Vest RHF 

Høring –   
Ny miljøpolicy for 
anskaffelser 

16.12.2020 

    



 
  
  
        

    
Postadresse: 
Helse Fonna HF 
Postboks 2170 
5504 Haugesund 

Elektronisk adresse: 
post@helse-fonna.no 
www.helse-fonna.no 

Besøksadresse: 
 
 
 

Generell informasjon: 
Sentralbord: 52 73 20 00 
Org.nr: 983 974 694 

  Helse Fonna HF

 
 
HELSE VEST RHF 
Postboks 303 
4068  STAVANGER  
 
 
v/Elisabeth Meland            
   
 
 

Dykkar ref:  Vår ref: Sakshandsamer: Dato: 
2020/718 - 6516/2020    2020/5185 - 54562/2020   Haldis Johanne Økland Lier  23.11.2020  

 

 
 
 
Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk 
av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av 
behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter 
 
Helse Fonna HF viser til Helse- og omsorgsdepartementet sitt brev dagsett 8.september 2020 med 
forslag til endringar i helsepersonelloven med vidare. Helse Fonna er positiv til departementet sine 
forslag, men meiner forslaga på nokre område ikkje gjer samarbeidet smidigare. Dette gjeld særleg 
forslag om at kun legar og tannlegar skal bli gitt lovfesta rett til oppslag i ein pasient sin journal når 
dei gir helsehjelp til annan pasient, og oppslag i journal til undervisningsformål. 
 
Oppslag i journal for å yte helsehjelp til en annan pasient 
Det blir foreslått rett til å gjere oppslag i pasientar sine journalar der føremålet med oppslaget er 
grunngjeven i behandling av ein annan pasient. Forslaget er at denne retten skal bli begrensa til 
kven som kan be om opplysingar, og kven som kan svare på førespurnaden. Grunngjevinga for at 
dette unntaket blir gjort så snevert er av omsyn til pasienten sitt personvern. Helse Fonna er einig 
med departementet i at ein slik tilgang til å utlevere bør og skal vere begrensa, men meiner at dei 
begrensingane som er føreslått vil gjere det så formalistisk og kreve særleg saksbehandling som vil 
vere utfordrande i ein klinisk kvardag. I dag utvekslar profesjonane ei rekke mediske opplysingar 
om andre pasientar utan at pasienten sitt personvern blir utfordra. Føretaket meiner at om ein skal 
regulere eit så snevert unntak, er det viktig at unntaket blir presisert ved at ein viser til dei øvrige 
muligheter ein har for utveksling av pasientdata. 
    
Bestemmelsen som ligg i forslaget om oppslag i journal vil etter Helse Fonna si vurdering vere i 
særlege tilfelle og det vil vere svært sjeldan at det er nødvendig å utlevere informasjon som vil vere 
av ein slik karakter at pasienten sine individuelle kjenneteikn er av betydning. Det vil vere i dei 
tilfella der opplysningane er knytt til biologisk materiale eller biologiske komponentar. I dei andre 
tilfella vil det ofte vere pasienten sin sjeldne diagnose som gjer at klinikarane vil ha utbytte av å 
drøfte saka med til dømes behandlande lege. Føretaket meiner at det difor vil vere ei betre løysing at 
det blir opna for at behandlande lege eller deltakar i behandlarteam får høve til dette unntaket. 
Nettopp den særlege erfaringa desse klinikarane har, vil kunne gi dei nødvendige opplysingar. Dei 
fleste sjukehus har ei rekke behandlingsretta helseregister som gjer det nødvendig at om ein skal 
bruke informasjon om diagnostikk og behandling av enkelt pasient for det formål som 
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bestemmelsen handlar om, er den særleg inngåande kjennskapen nødvendig. Ved å gi høve til ein 
utpeika person mister ein den oversikten behandlande klinikar eller behandlingsteamet har. Nærleik 
til dei mediske vurderingane er etter vår vurdering avgjerande for at bestemmelsen skal kunne 
brukast i den kliniske kvardagen. Avgrensinga i at det er kun to profesjonsgrupper som blir gitt 
høve til å behandle anmodningar legg ein ytterlegare begrensing. Der vil vere andre 
personellgrupper som i behandlingssituasjonar vil ha behov for å utveksle informasjon. 
 
 
Utveksling av opplysninger i helsefaglige arbeidsfellesskap 
Helse Fonna støttar føreslått endring som tydeleggjer at taushetsbelagte opplysingar kan bli delt i 
helsefaglege arbeidsfellesskap. 
 
Oppslag i journal for undervisningsformål 
Helse Fonna er ikkje einig i departementet sitt forslag om at det kun er legar og tannlegar som skal 
få høve til å finne opplysingar som er egna i undervising. Helseføretaka gir opplæring til ulike 
kategoriar helsepersonell der kliniske eksempel er nødvendige for slik opplæring. Det er 
helsepersonell med ulik yrkesbakgrunn som behandlar pasientar og som har undervising av 
studentar som går grunnutdanning eller vidareutdanning.  
 
Bruk av helseopplysninger i beslutningsstøtteverktøy (kunstig intelligens) 
Helse Fonna støttar departementet sitt forslag om tydelegare juridiske rammer for deling og bruk av 
helseopplysingar ved bruk av beslutningsstøtteverktøy basert på kunstig intelligens. Helse Fonna er 
positive til bruken av begrepet "beslutningsstøtteverktøy". 
 
Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter. 
Helse Fonna støttar forslaget om at verksemder kan samarbeide om etablering av eit 
behandlingsretta helseregister med tolkede genetiske variantar. 
 
 
Vennleg helsing 
Fag og forsking 
 
Haldis Johanne Økland Lier 
Fagdirektør 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent   
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
        

    
Postadresse: 
Helse Fonna HF 
Postboks 2170 
5504 Haugesund 

Elektronisk adresse: 
post@helse-fonna.no 
www.helse-fonna.no 

Besøksadresse: 
 
 
 

Generell informasjon: 
Sentralbord: 52 73 20 00 
Org.nr: 983 974 694 

  Helse Fonna HF

 
 
HELSE VEST RHF 
Postboks 303 
4068  STAVANGER  
 
 
v/Gaute Andreas Tyberø           
    
 
 

Dykkar ref:  Vår ref: Sakshandsamer: Dato: 
    2020/6695 - 56146/2020   Leif Terje Alvestad  07.12.2020  

 

 
 
 
Høyring ny miljøpolicy anskaffingar 
 
Helse Fonna HF synar til skriv frå Helse Vest RHF datert 5. november 2020 kor det kjem fram 
at det regionale føretaket vil koordinere høyringsinnspel frå føretaka på ny miljøpolicy for 
anskaffingar for deretter å sende desse samla til Sykehusinnkjøp HF.  
 
Føretaket er representert i den regionale miljøgruppa som blir leia av Helse Vest RHF og 
støttar alle dei innspela som gruppa i fellesskap har utarbeidet til nye miljøpolicyen for 
anskaffingar, sjå kommentarane i vedlagte miljøpolicy.  
 
 
Vennleg helsing 
Drift 
 
Leif Terje Alvestad 
Direktør 
Driftsområdet 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent   
 

 
 
 
Vedlegg: 

1 Miljøpolicy med kommentarer 
 
 
 
 



 

 
 

STYRESAK  
  
 
 
GÅR TIL: Styremedlemmer   
FØRETAK: Helse Fonna HF  
 
DATO: 07.01.21  
SAKSHANDSAMAR: Olav Klausen  
SAKA GJELD: Rapport frå verksemda  
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Administrerande direktør si oppsummering 
Økonomi 

Det økonomiske resultatet for månaden var 112,4 MNOK betre enn budsjett. Akkumulert er 
resultatet 72,7 MNOK betre enn budsjett. Det vil bli gjort ein rekneskapsmessig nedskriving 
på bygg i samband med ombygging ved Haugesund sjukehus i desember. Føretaket 
opprettheld difor prognosen for 2020 på 60 MNOK. 

Aktivitet 

Aktiviteten målt i talet på innleggingar, dagbehandling og poliklinikk var lågare enn planlagd i 
månaden. 

Kvalitet 

Gjennomsnittleg ventetid for alle behandla pasientar var 60 dagar (eigarkrav under 50 dagar 
innan 2021). Ventetida for ventande var 58 dagar.  

Innan somatikken var ventetid for alle behandla pasientar 62 dagar (eigarkrav under 56 
dagar), innan psykisk helsevern for vaksne 32 dagar (eigarkrav under 40 dagar), innan 
rusfeltet 24 dagar (eigarkrav under 30 dagar) og innan BUP-feltet 32 dagar (eigarkrav under 
35 dagar). 

574 pasientar på ventelistene har ikkje fått time innan fristen som er sett. Årsaker og tiltak 
er vist i rapporten.  

84 prosent av epikrisene blei sendt innan fristen på sju dagar, ei betring på 4 prosentpoeng 
frå førre månad. 

Utskrivningsklare pasientar 

Innan somatikken var det 48 pasientar som var melde utskrivingsklare medan dei venta på 
kommunalt tilbod om pleie- og omsorgstenester frå heimkommunen. Pasientane låg til 
saman 147 døgn, i snitt 4,9 sjukehusseng var nytta til utskrivingsklare pasientar i perioden. 
Innan psykisk helsevern var det i november 1 utskrivingsklar pasient som venta på 
kommunalt tilbod i 3 døgn. 

Korridorpasientar 

3,1 prosent av sengedøgna i somatikken var i snitt på korridor i månaden.  

Medarbeidar 

Sjukefråværet var 8,3 prosent.  
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Økonomi   

Økonomisk resultat  
Helse Fonna sitt resultatet for november syner eit overskot på 115,759 MNOK, mot eit 
budsjettert overskot på 3,333  MNOK. Dette gjev eit positivt budsjettavvik på 112,426 
MNOK. Av tildelte koronamidler er det i perioden lagt inn 28 MNOK, inkludert 14 MNOK nye 
midler tildelt frå Helse Vest i styresak 138/20, handsama i styremøte i Helse Vest RHF 
09.12.20. I same styresak er Helse Fonna tildelt kompensasjon for bortfall av ISF-inntekter 
og laboratoriet/radiologi inntekter i perioden mars til mai. Dette utgjer 60 MNOK og er 
bokført i november.  

Det er starta eit arbeid med kartlegging og berekning av rekneskapsmessig nedskriving på 
bygg i samband med ombygging ved Haugesund sjukehus. Nedskrivinga vil bli bokført i 
desember. Føretaket opprettheld difor prognosen for 2020 frå førre månad på 60,000 MNOK.
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Inntekter 

Inntektene totalt denne månaden viser eit positivt avvik på 62,784 MNOK.   

Dei Pasientrelaterte inntektene (ISF, poliklinikk og gjestepasientinntekter) for perioden viser 
eit samla positivt avvik på 0,241 MNOK.  

Øyremerka midler viser eit positivt avvik på 61,102 MNOK. Dette gjelder i hovudsak 
kompensasjon for bortfall av ISF-inntekter og laboratoriet/radiologi inntekter på 59,470 
MNOK, samt tilførte vedlikeholdsmidler, der det var brukt 1,243 MNOK i perioden. 

Andre driftsinntekter viser samla sett eit positivt avvik på 1,441 MNOK. Dette gjelder 
prosjekter og tilskudd. 

Varekostnader 

Rekneskapen for månaden syner at kostnadane til kjøp av varer og helsetenester gjev eit 
samla budsjettmessig positivt avvik på 4,890 MNOK.  

Varekostnadene knyta til føretaket sin aktivitet viser totalt eit negativt avvik på 4,409 MNOK. 
Det som bidrar negativt er Onkologiske legemidler 0,655 MNOK, Behandlingshjelpemidler 
1,098 MNOK , Laboratorierekvisita 1,244 MNOK, Legemidler egenadministrert H-reseptmidler 
1,743 MNOK og Kirurgiske fagområder 1,008 MNOK. 

Kjøp av helsetenester viser denne månaden eit positivt avvik på 9,299 MNOK. Av dette 
avviket utgjer gjestepasientoppgjeret innanfor somatikk 10,914 MNOK, som igjen gjelder 
gjestepasientkostandar internt i regionen somatikk med eit positivt avvik 12,824 MNOK.  

Personalkostnadar 

Personalkostnadane inkl. innleige av personell frå byrå viser denne månaden eit positivt 
avvik på 47,825 MNOK. Det er lagt inn 28 MNOK av koronamildene i budsjettet for 
personalkostnadar denne månaden. Lønnsoppgjøret blir i år lågare enn lagt til grunn i 
rammene til helseføretaka. Effekten av dette er teke inn i rekneskapen for november.  

Andre driftskostnadar 

Andre driftskostnadar viser denne månaden samla sett eit negativt avvik på 2,943 MNOK. 

Kostnadar til utstyr har eit overforbruk på 2,562 MNOK. Tiltakspakken har ein kostnad denne 
månaden på 1,243 MNOK.  
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Motkonjunkturmidlar (sysselsetting) 

 Tiltak Status 
1 Maling Valen (Gml Valemoen og Gml Hordabu) Ferdigstilt.  
2 Uteområde Stord (trapp og asfalt mm) Ferdigstilt.   
3 Odda - dører til altan og operasjon Ferdigstilles medio desember. 
4 Solavskjerming og takrenner Odda  Ferdigstilles før årsskiftet.  
5 Tak gamle Valemoen I all hovudsak ferdigstilt til årsskiftet, men 

noko arbeid vil måtte gjerast første veka i 
januar 2021.  

6 Tak Nye Hordabu og Nye Valemoen Ferdigstilt. 
7 Branndetektorer Søsterheimen Valen Ferdigstilt.   
8 Arkitekt - sikkerhetsposten Valen Arkitekt har presentert forslag til løysing og 

vil presentere eit nytt og oppdatert forslag 
til løysing medio desember.  

9 Tak Stord sjukehus Arbeidet pågår og er planlagt ferdigstilt 
veke 5 i 2021, men framdrifta er avhengig 
av høveleg vær.  

10 Skifte av vindu Stord sjukehus Vindu blir levert medio desember. Arbeidet 
startar umiddelbart men ein får ikkje 
ferdigstilt prosjektet før våren 2021.  

11 Rehabilitering av fasade K-blokk Stord  Ferdigstilles medio desember. 
12 Omega konsulent – Revit Ferdigstilles til årsskiftet. 
13 Røyrfornying Odda Ferdigstilt.  
14 Fjerning gamle kabler Hgsd – sprinklerløsning - 

rådgiver utreder konsept/løsning 
Påbyrja.  

15 Rehabilitering tak rekkehus/hus Stord Ferdigstilt. 
 

Investeringar  
Prosjekt rehabilitering/røyrfornying bunnledningar Hgsd sjukehus har god framdrift, men er 
noe forsinket grunnet Covid-19.  

Prosjekt Wlan Hgsd sjukehus har god framdrift og er planlagt ferdigstilt våren neste år. 

Prosjekt rehabilitering av bad og røyr Haugesund sjukehus er eit tiltak som allereie har gått 
over fleire år. Vidare rehabilitering er utsett og vidare framdrift må sjåast i samanheng med 
prosjekt ByggHgsd2020 – byggetrinn 2 sine planar for M-blokk.  

Prosjekt utbetring av belysning i sykeromskanalar i M-blokk vart starta i 2019 og har pågått 
gjennom heile i 2020.  

Prosjekt utskifting av eksisterande avfallsautoklave ved Haugesund sjukehus er ferdig. 
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Prosjekt prioritetsstyring elkraft trinn 1 er ferdig med unntak av ein test i samband med 
generatorkjøring 8.januar. Ein planlegg å vidareføre prioritetsstyringsprosjektet frem til 
eksisterande system ved Haugesund sjukehus er erstatta.  

Prosjekt brannalarmanlegg Vinjesgate 12 og 14 er ferdigstilt.  

Prosjekt rehabilitering av sentralt driftsovervaking (SD-anlegg) ved Haugesund sjukehus blir 
ikkje starta før naudsynte system og kapasitetavklaringar ligg føre. 

Prosjekt adgangskontroll Haugesund sjukehus har sett i verk ei intern kartlegging av 
omfanget. Tiltaket må sjåast i samanheng med ByggHgsd2020, ombyggingsprosjektet og 
byggetrinn 2. 

Prosjekt ombygging som følgje av nytt røntgenapparat Odda sjukehus – val av leverandør 
blei gjort primo desember. Ein har no grunnlag til å starte prosjektering og lage ein plan for 
gjennomføring av tiltaket.   

Prosjekt renovere rom for nytt vannrenseanlegg dialyse Stord sjukehus – val av leverandør 
av vannrenseanlegg blei gjort primo desember. Ein har no grunnlag til å starte prosjektering 
og lage ein plan for gjennomføring av tiltaket.   

Prosjekt ombygging av laboratoriet ved Stord sjukehus som følgje av at eksisterande klinisk 
kjemi instrument skal erstattast med to nye instrument frå Abbott AS. Første prosjekterings-
møte er gjennomført. 

Prosjekt som ikkje blir ferdigstilt i 2020 vil bli vidareført i 2021 med overføring av tilhøyrande 
budsjettramme. 

Det er hittil i år bokført MTU-investeringar på 23,9 MNOK. Totalt er estimat for MTU-
investeringar på 42,8 MNOK som er likt med budsjett 2020 inkl. overføringar frå 2019. Det vil 
vere noko utstyr som ikkje vil bli levert før årsskifte og kostnadane med dette vil bli overført 
til neste års investeringsramme. 

ByggHaugesund2020 har ei bokført investering på 510,7 MNOK hittil i år. Byggeprosjektet si 
vurdering av prognosen gjev eit estimat for investeringar på 620,8 MNOK for heile året. 
Prognosen for den totale investeringa i ByggHaugesund2020 er fortsatt lik budsjettert 
ramme på 2.036,5 MNOK. 



8 
 

 

 

Likviditet 

 

 

Aktivitet og kvalitet 

Aktivitet  
Psykisk helsevern 

I klinikk for psykisk helsevern og rus var det i november gjennomført 7568 polikliniske 
konsultasjoner. Dette er 744 under budsjett og på nivå med fjorårets aktivitet. Heile 6300 av 
konsultasjonane var refusjonsberettiga. Andelen video og telefonkonsultasjoner var på 8,8%. 
Sett i forhold til talet på ledige behandlerstillinger har det vore høg aktivitet i november. 
Aktiviteten i poliklinikk genererte 1622 DRG poeng som er 123 drg poeng over budsjett. 
Dette indikerer at aktivitet er innretta mot tunge og ressurskrevjande pasientforløp.  

Hittil i år Resten av året
Estimat

2020
Budsjett 

2020
Nybygg Haugesund 510 749             110 009             620 758             697 260             
Andre bygg 13 057               28 001               41 058               41 058               
Sum bygg 523 806             138 010             661 816             738 318             

MTU 23 913               18 892               42 805               42 805               

Anna 12 704               (23)                     12 681               12 681               
Sum investeringar 560 423             156 879             717 302             793 804             

Kostnadar inneverande år
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I klinikken sine døgnavdelingar var det 188 avdelingsopphold. Dette er 13 avdelingsopphold 
under budsjett, men 14 fleire enn 2019. Det var registrert 1 utskrivningsklar pasient med 3 
liggjedøgn. Ved klinikken sine foretaksovergripande døgnposter er det eit jamnt høgt belegg, 
mens det ved akuttposter og DPS poster er større svingningar som reflekterer variasjoner i 
bruk av brukerstyrte senger og akutt-innleggelsar. Innan BUP-feltet har det vore ein auka 
innsøkning til døgnbehandling utover hausten. Spesielt har andelen øyeblikkeleg hjelp auka. 
Dette vil medføre at ventetid for elektiv innleggelse vil auke på sikt.  

Kirurgisk klinikk 

Kirurgisk klinikk hadde 1301 sykehusopphold i november fordelt på 683 døgnopphald og 618 
dagopphold. Det er 66 mindre enn i budsjett. Det var gjennomført 6157 polikliniske 
konsultasjoner hvor 5798 var refusjonsberettiga. Dette er 228 mindre enn budsjett.  

Medisinsk klinikk Haugesund/Odda  

Klinikk for medisin Haugesund og Odda hadde 743 døgnopphald i i november, dette var 95 
opphald mindre enn budsjett. Det var 5775 polikliniske konsultasjonar, dette var 160 mindre 
enn budsjett, men ei lita auke sammenlikna med november 2019. 

Klinikk somatikk Stord  

Klinikk somatikk Stord hadde i november 477 døgnopphold, 37 færre i budsjett men 23 fleire 
enn november i fjor. Det var 124 dagopphold, 49 færre enn budsjett og 9 færre enn 
november i fjor. Totalt i november ver det 2 118 polikliniske konsultasjoner, av desse var 
1995 refusjonsberettiga. Det er 481 færre enn budsjett og 236 færre enn november i fjor.  

Kvalitet  

Ventetid  
Psykisk helsevern 

Innan barne- og ungdomspsykiatri var ventetid behandla i november på 32 dager, mens 
ventetid ventande er på 21 dager. Dette er godt innanfor det regionale målkravet på 35 
dager. I novemeber har ein sett ein betydeleg auke i innsøkning til elektiv behandling 
samtidig som det er ein auke i øyeblikkeleg hjelp henvendelsar. Dette vil medføre at ventetid 
vil auke på sikt og mest sannsynleg komme over det regionale målkravet. Ordning med 
kveldspoliklinikk vil bli vidareført i 2021 for å kunne oppretthalde kort ventetid, men vil ikkje 
vere tilstrekkeleg. I tillegg vil ein vere avhengig av å få rekruttere inn i ledige 
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behandlerstillinger. Spesielt rekruttering av psykiatere og psykolospesialister er krevjande. 
Gjennom prosjekta «Alle møter», «Vel møtt» og «Vel planlagt» vert det arbeidd med å sikre 
god pasientlogistikk og effektiv utnyttelse av eksisterande behandlerressurser.  

For voksenpsykiatrien var ventetid behandla på 32 dager og 30 dager for ventande. Det 
regionale målkravet er på 40 dager. Avvisningsfrekvens ved dei allmenpsykiatriske 
poliklinikkane varierer mellom 20 og 40%, mens det for døgnavdelingar og 
psykosepoliklikker nesten ikkje er avvisninger i det heile. Henvisningsfrekevens varierer 
betydeleg mellom dei ulike deler av opptaksområdet med størst henvisningsfrekvens i 
forhold til befolkning i Sunhordaland. Utifrå ventetid, henvisningsfrekevens, 
avvisningsprosent og behandlerressurser i forhold til befolkningsstørrelse, er det behov for å 
stykre dei allmenpsykiatriske tenestene i Nord-Rogaland. Dette er tatt inn i års- og 
langtidsbudsjett. Det vert arbeidd målretta med å betre pasientlogistikk og utnytte 
eksisterande behandlerressurser gjennom prosjekta «Alle møter», «Vel møtt» og «Vel 
planlagt» samt med rekruttering i ledige stillinger. Klinikken er iferd med å ta i bruk nye 
digitale behandlingstilbud for å nå ein større andel av befolkninga. Haugaland DPS har starta 
opp e-meistring somer eit digitalt behandlingsprogram for angstg og depresjon. Tilbudet er 
føretaksovergripande.  

Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er ventetid behandla på 24 dager. 
Ventetid ventande er på 21 dager. Fagområdet er under oppbygging i Helse Fonna og står 
no for meir enn 50% av all aktivitet på rusfeltet i Helse Fonna HF sitt opptaksområde. For å 
sikre god behandlingskapasitet har hovedfokus vore på rekruttering av behandlerressurser 
og god pasientlogistikk.  

 

Kirurgisk klinikk 

Gjennomsnittleg ventetid behandla i november var 64 dagar som er en auke frå 57 dagar i 
oktober. Ventetid for ventande var i november 52 dagar.  

Medisinsk klinikk Haugesund/Odda  

Gjennomsnittleg ventetid for pasientar i klinikk for medisin Haugesund og Odda var 73 dagar 
for ventande og 67 dagar for behandla pasientar. Tida for behandla auka frå 63 dagar i 
oktober. Høgest ventetid er per no ved Habiliteringsavdelinga. 

Klinikk somatikk Stord  
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Gjennomsnittleg ventetid for behandla ver i november 53 dagar og for ventande 58 dagar. 
Gjennomsnittleg ventetid for behandla i 2020 er 62 dagar , ein auke på 4 dagar frå oktober. 

 

 

Fristbrot  

Tal pr. 01.12.20 

 

Psykisk helsevern 

Det var to fristbrot ventande og eitt fristbrot behandla i november. Kun eitt av fristbrota var 
reelt og er knytta til TSB. Tiltak for å hindre fristbrot er dei same tiltak som nevnt under 
ventetider. I tillegg er det etablert gode rutiner ved vurdering av henvisning med direkte 
tildeling av time innan frist samt kontrollrutiner i høve ventelister for å unngå fristbrot.  

Kirurgisk klinikk 

Det var 18 fristbrot for ventande.16 av dessa gjeld Øyre,nese,hals avdelinga. Hovedgrunnen 
til dette er etterslepet etter at avdelinga vart brukt som pandemimottak og derfor redusert 
aktivitet. Det var 28 behandla fristbrot, hvor også 19 var tilhøyrande Øyre, nese, hals 
avdelinga.  

Medisinsk klinikk Haugesund/Odda  

Det blei behandla 119 pasientar med fristbrot i klinikk for medisin Haugesund og Odda i 
november, og det var 385 ventande pasientar med fristbrot. Det er framleis flest brot innafor 
fordøyelsessjukdommar, men avdelinga har fått kontroll og snudd utviklinga med auke sidan 
pandemistart.  
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Klinikk somatikk Stord  

Det er 80 fristbrot behandla, ein liten nedgang frå førre mnd. 174 fristbrot ventande 
(Fordøyelsesjukdommar 55, hjerte 43, generell indremedisin 3, generell kirurgi 31, ortopedi 
14, Gastro 9, karkirurgi 6, Gyn 2, Fysikalsk 4) 

Auke i fristbrot er mest grunna i mangel på legeressurser då det er ubesette 
overlegestillingar innan både gastroeterologi, lunge og fysikalsk medisin og rehabilitering. Vi 
har og ein kapasitetsutfordring innan hjerte. 

Korridorpasientar 

 

Tal pr. 01.12.20 

 

Psykisk helsevern 

Det var ingen korridorpasientar i psykisk helsevern og rus i november. 

Kirurgisk klinikk 

Det var i november i gjennomsnitt 3,2% på korridor. Det er totalt 83 pasientar. Bruk av 
flersengsrom til enerom grunna ulike årsakar, betyr at det blir fleire pasientar på korridor sjøl 
om det ikkje er fullt belegg på sengepostane. 

Medisinsk klinikk Haugesund/Odda  
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Det var 94 pasientar på korridor i klinikk for medisin Haugesund og Odda, tilsvarande 3,2%. 
90 av korriodorpasientane låg på vaksenavdelingar Haugesund Sjukehus.  

Klinikk somatikk Stord  

Det var totalt 42 pasienter på korridor, med gjennomsnitt 1,5%. ein liten nedgang frå førre 
mnd. Reell beleggsprosent var i snitt 79% også her ein liten nedgang frå førre mnd. 
 

 Epikrise  

 

Tal pr. 01.12.20 

Talet for epikrisar sendt innan 7 dagar var 84 % totalt for Helse Fonna. Kirurgisk klinikk ligg 
på ein prosentandel som på 82%, noko som er opp frå førre månad. Medisinsk klinikk har 
ein andel på 81 %, litt opp frå september. Klinikk for psykisk helsevern har ein andel på  
93%, noko som er opp frå 89% førre månad. Klinikk somatikk Stord sin  andel låg på  82 %, 
noko som er jamnt frå september. 

Pasienttryggleik  
Andelen pasientar i Helse Fonna som blir vurdert med tanke på risiko for fall, trykksår og 
ernæring (trygg pleie) er rimeleg stabil frå januar til desember 2020. I desember blei 62 % 
risikovurderte med tanke på fall, 51 % med tanke på trykksår, og 49 % med tanke på 
ernæringsmessig risiko. Helseføretaket når ikkje målet om at ein median på 90 % skal bli 
risikovurderte.  
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Helse Fonna har stabil og god måloppnåing (median over 95%) når det gjeld registrert bruk 
av WHO si sjekkliste for Trygg kirurgi.   

Utskrivningsklare pasientar 
Innan somatikk   

 

 

Innan somatikk var det i november 48 pasientar som var melde utskrivingsklare 
medan dei venta på kommunalt tilbod om pleie- og omsorgstenester frå 
heimkommunen. Pasientane låg til saman 147 døgn, i snitt 4,9 sjukehusseng var 
nytta til utskrivingsklare pasientar i perioden.  
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Totalt tal liggedøgn utskrivingsklare pasientar er meir enn halvert frå oktober til 
november. Det er framleis flest pasientar som ventar på tilbod i Karmøy kommune, 
men både tal pasientar som ventar på tilbod i denne kommunen og gjennomsnittleg 
ventetid er redusert. Fleire andre kommunar melder framleis at dei er uroa for 
framtidige kapasitetsutfordringar, særleg i forhold til institusjonsplassar.  
 
Tal for utskrivingsklare pasientar er henta frå føretaket sitt journalsystem, DIPS. Av 
fleire gunnar kan det vere skilnader mellom tala frå DIPS og talet på pasientar/døgn 
som blir fakturert kommunane.  
  

 

 

 

 

 

Kommune jan feb mars apr mai juni juli aug sept okt nov totalt
Haugesund 27 9 5 1 3 5 5 2 4 9 2 72
Stord 12 18 7 7 7 13 8 7 8 6 93
Karmøy 35 39 25 2 1 10 24 4 34 40 29 243
Bømlo 1 2 1 1 1 3 1 2 12
Kvinnherad 1 1 1 1 1 2 7
Vindafjord 3 1 2 1 2 1 2 12
Tysvær 12 2 2 5 1 1 1 1 25
Fitjar 1 1 1 2 5
Sveio 1 1 1 3 1 7
Tysnes 1 1 1 1 4
Sauda 5 7 7 1 1 2 1 1 25
Suldal 1 1 2
Utsira 1 1
Bokn 1 1 2
Etne 11 6 3 1 1 2 2 3 3 32
Ullensvang 2 3 1 1 1 8
Andre
Totalt 109 83 55 8 22 25 52 24 54 70 48 550

Totalt antal utskrivningsklare pasientar, fordelt på kommune, somatikk 2020

Kommune jan febr mars apr mai juni juli aug sept okt nov totalt
Haugesund 125 33 17 1 18 8 10 2 8 18 4 244

Stord 45 60 32 25 25 71 31 47 16 17 369
Karmøy 202 246 108 2 1 23 67 8 107 252 104 1120

Vindafjord 6 2 3 1 6 2 2 22
Bømlo 1 3 1 1 1 5 1 2 15

Kvinnherad 1 1 4 3 3 4 16
Fitjar 1 3 4 3 11

Sauda 21 66 21 1 5 2 1 1 118
Tysvær 102 9 4 10 3 3 5 3 139
Sveio 1 3 1 5 1 11
Etne 67 25 14 1 5 5 4 18 10 149

Ullensvang 3 4 2 2 1 12
Tysnes 1 1 1 2 5
Bokn 1 1 2

Suldal 1 1 2
Utsira 1 1
Totalt
Andre 573 424 211 19 65 67 165 59 184 322 147 2236

Utskrivningsklare pasientar, totalt antal liggedøgn, somatikk 2020
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Psykisk helsevern  

 

 

Innan psykisk helsevern var det i november 1 utskrivingsklar pasient som venta på 
kommunalt tilbod i 3 døgn. 
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Medarbeidar  

Bemanning 
Brutto månadsverk hittil i år er er 3.018. Dette er 64 fleire enn for same periode føregåande 
år. For november månad er brutto månadsverk 3.070.  
Netto månadsverk hittil i år er 2.427. Dette er 55 fleire enn for same periode føregåande år. 
For november månad er netto månadsverk 2.593. 

Sjukefråvær  
Føretaket har eit registrert sjukefråvær på  8,3 prosent i november månad, mot 8,0 prosent i 
november månad 2019. Kortidsfråværet er 4,3 prosent og langtidsfråværet 4,0 prosent i 
november månad. Korttidsfråværet har auka med 0,2 prosent, medan langtidsfråværet har 
auka med 0,1 prosent samanlikna med november 2019.  
I november månad var eigenmeldt fråvær 1,6 prosent og sjukemeldt fråvær 6,7 prosent. 
Hittil i år er sjukefråværet 7,8 prosent. Eigenmeldt fråvær 1,3 prosent og sjukemeldt fråvær 
6,5 prosent. Korttidsfråværet er 4,0 prosent og langtidsfråværet 3,8 prosent. 

Følgjande klinikkar/områder har høgast fråvær i november månad:  

• Klinikk somatikk Stord har eit sjukefråvær på 10,1 prosent (2,6 prosent eigenmeldt 
og 7,5 prosent sjukemeldt), mot 8,3 prosent november 2019 

• Klinikk for psykisk helsevern har eit sjukefråvær på 9,6 prosent (1,8 prosent 
eigenmeldt og 7,8 prosent sjukemeldt), mot 9,1 prosent november 2019 

• Drift har eit sjukefråvær på 8,6 prosent (1,6 prosent eigenmeldt og 7,0 prosent 
sjukemeldt), mot 8,6 prosent november 2019 

 

Uønska hendingar HMS/ansatteskadar i perioden  
(Statistikk tatt ut frå Synergi 15.12.2020).  

Synergi er Helse Fonna sitt verktøy for melding og sakshandsaming av; 
• Uønska hendingar 
• Nesten uhell 
• Avvik 
• Forslag til forbetring 

Her melder ein både pasientrelaterte hendingar, HMS hendingar og driftshendingar. 

Vidare rapportering viser berre HMS hendingar. 
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HMS hendelser hittil i år. 

   
«Ikkje valt» betyr at sakshandsamar ikkje er starta handsaminga, og dermed ikkje valt 
hendingstype. 

 

 

HMS hendelser november 2020: 
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Biologisk arbeidsmiljø, inndelt i ulike typar hendelser. 

 

Ved gjennomgang ser ein at 16 av dei 19 har med smittesituasjonen i pandemien å 
gjere(Covid-19).  

2 hendingar er ført på eksponering for MRSA og ein på manglande rydding av klede og 
smittefare i samband med det. 

 

 

HMS hendelser fordelt på klinikk, november 2020: 

 
 

Vidare blir det vist til tre rapporteringar i synergi, med årsak, utfall og 
tiltak/læring. 

1. Potensiell konsekvens. 
Basert på ein risikovurdering som sakshandsamar må gjennomføre når ein behandlar 
avviket.  

2. Faktisk konsekvens 
Basert på sakshandsamar si vurdering av alvorlighetsgrad.   

3. Ansattskader 
Ein må svare for om hendinga medførte skade. Det er i første omgang eit ja/nei 
spørsmål. Dersom ja, skal ein fylle inn meir info om skaden.  
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1. Potensiell konsekvens, november 2020; 

  
 

 

Potensiell 
konsekvens 

Årsak Utfall dato Tiltak/læring 

Kritisk 
område 
 
 

Pasient røyker på 
rom utan god 
utlufting og utsett 
personalet for 
passiv røyking. 
Verre på natta då 
vent. går i 
nattmodus. 
Røyken sig ut i 
fellesrom/avdelinga. 
 

Ingen faktiske 
konsekvensar 
registrert. 

16.11.2020 -Fellesmøte med 
pasientane med 
fokus på tiltak. 
-Utvide 
røykerommet, 
påbegynt. 
-Varmelamper og 
puter på røykerom. 
-Oppfordra 
pasientar til å gi 
plassen videre til 
andre (på 
røykerommet) 
Betre tilsyn med 
røykerom, samt 
følge pas. ut for å 
røyke. 
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2. Faktisk konsekvens, november 2020: 

 
Skala; 1 ubetydelig/ingen, 2 Mindre alvorlig, 3 Alvorlig, 4 svært alvorlig, 5 katastrofal 

 

 

 

Faktisk 
konsekvens/ 
alvorlighetsgrad 

dato Årsak Utfall Tiltak/læring 

-Ikke valgt- 27.11 Opning av vegg til nybygg. 
Mykje støv.  
Vart forsøkt tørka vekk av 
bygningsarbeider som 
førte til såpeglatt golv. 
Sykepl. med hendene fulle 
såg ikkje at golvet var vått 
og falt. 

Falt på hofta, 
stygge 
blåmerker. 
Ingen brudd. 

Strakstiltak: Tørka 
golvet. 
 
Sak tatt opp med 
entreprenør, samt 
gjennomgang av 
hendinga i avdeling. 
Forslag om å setta 
opp skilt med «glatt 
golv» 
 

3 alvorlig 29.11 Pasient ruset og sløv, 
politiet ringer amb. og 
treng hjelp. Når pas er i 
bilen eksploderer han og 
treff med slag i nase og 
utfører drapstruslar. 
Politiet må ta over igjen. 
Ved ankomst sjukehus 
utagerte pas igjen slik at 
legane vurderte at han 
ikkje kunne vera der- 
politiet tok pas med på 
glattcelle. 

Slag i nase. 
Psykisk 
påkjenning. 

Vanskeleg å 
førebygga, men gjera 
kvarandre 
oppmerksame på at 
slikt kan skje og at 
ein må vera ekstra på 
vakt i slike 
situasjonar.  
Politiet vart med i 
ambulanse som 
forebygging. 
 
Sak anmeldt til 
politiet. 
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3. Ansattskade november 2020; 

 

Meldt skadeklasse dato Årsak Utfall Tiltak/læring 
Medisinsk 
behandlingsskade 

6.11 Spritdispenser sterk 
stråle og heng for 
høgt. Strålte ned i 
medarbeidar si hand 
og rett inn i venstre 
auga. 
Skylte godt- 
smertene avtok. 
Etter lunsj nye 
smerter.  
Fekk hjelp av lege på 
avdeling først, 
deretter time på 
augepolikl. 
 

Skade på venstre 
auge, får 
behandling. 
 

Strakstiltak: skylling 
 
Sendt skademelding 
til NAV og sendt 
behovsmelding til 
Drift for flytting av 
dispenser. 
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Bakgrunn for saka 
Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta tok til å gjelde frå 1. 
januar 2017. Forskrifta erstattar tidlegare forskrift om internkontroll i helse- og 
omsorgstenesta, men vidarefører dei fleste krava i den tidlegare forskrifta. Forskrifta er 
tydeleg på kva plikta til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere omfattar.  
 
Føremålet med forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta  er å bidra 
til fagleg forsvarlege helse- og omsorgstenester, kvalitetsforbetring, pasient- og 
brukartryggleik og at andre krav i helse- og omsorgslovgivinga blir etterlevde. 

Forskrifta utdjupar kravet om systematisk arbeid med kvalitetsforbetring og pasienttryggleik, 
og tydeleggjer øvste leiar sitt ansvar for at alle aktiviteter styres i tråd med den nye forskrifta. 
 
Forskrifta stiller bestemte krav til at arbeidet med internkontroll skal utførast etter 
alminneleg forbetringsmetodikk i ein syklus, der forbetringssirkelen er eit verktøy for 
gjennomføring. 
 
Forskrifta blei gjennomgått for styret i Helse Fonna HF seinast i sak 22/19 på styremøte 
23.05.19. 
 
Det er krav i § 8f i forskrifta om at verksemda skal «…minst en gang årlig systematisk 
gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om 
virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av 
virksomheten». 
 
Leiinga sin gjennomgang på føretaksnivå blei gjennomført 03.12.20 med deltakarar frå leiinga 
på føretaks- og klinikknivå samt tillitsvalde, verneombod, leiar av HMS-tenesta og 
brukarutvalet.  
 
Administrerande direktør har i gjennomgangen mellom anna merka seg: 

• Ferdigstille ein lokal handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerheit 
• Auke bruken av simulering som læringstiltak 
• Ha høgt fokus på god planlegging 
• Få betre oversyn over kva fagområde som har lengst ventetid 
• Det må vere lov å seia frå  
• Strukturere samarbeid og fagleg fellesskap mellom HMS og pasientsikkerheit  

 
Innspela til utvikling og kontinuerlig forbetring vil bli gjennomgått og diskutert i leiarlinja, 
med verneombod og tillitsvalde samt i ulike utval, for å definere forslag til forbetring. 
 
Vedlegg 
Leiinga sin gjennomgang 2020. 
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Leiingas gjennomgang på føretaksnivå  
Helse Fonna HF 2020 

 
 
 
Tid og stad:   Torsdag 03.12.20 kl. 10.00 til 12.30 
   Virtuelt møte, Skype 

Innleiing 
Leiingas gjennomgang 2020 baserer seg på aktuelle lover og forskrifter som regulerer 
kjerneverksemda i spesialisthelsetenesta ved dei pasientrelaterte delane, samt samspelet mellom 
HMS- og kvalitet-/pasientsikkerheitsarbeidet. 
 
Bakgrunnsmaterialet for leiingas gjennomgang 2020 er resultatet frå gjennomgangane i 2017 og 
2018 med oppfølging i 2019. Oppfølginga resulterte i ein tiltaksplan som skulle effektuerast i 2020.  
Evalueringa av tiltaka i denne planen, gjennomføring og resultata, utgjer leiingas gjennomgang 2020. 

Bakgrunn 
I «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» er det er lagt vekt på ein 
kontinuerleg prosess med planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering. Det er òg presisert 
den øvste leiaren sitt ansvar for verksemdas systematiske styring med fokus på pasient- og 
brukarsikkerheit, samt krav på samhandling internt og eksternt. 
 
Plikt til å opprette internkontrollsystem og tilsyn med at det blir ført internkontroll er heimla i 
spesialisthelsetjenesteloven. Fylkesmannen skal sjå til at det er etablert slikt system og at det 
fungerer etter hensikt. 
 
I «Regional plan for kvalitet og pasienttryggleik 2020-2024» (vedtatt av styret i Helse Vest RHF 11. 
mars 2020) er eit av tiltaka å «Samkøyre HMS (inkl. ytre miljø) og kvalitet/pasienttryggleik ved 
leiingsgjennomgangar og internrevisjonar» 

Hensikta med «leiingas gjennomgang» 
For å sikre at styringssystemet fungerer som føresett og bidrar til kontinuerleg forbetring i 
verksemda, her under at mål for kvalitet og pasient- og brukarsikkerheit blir nådd, må 
styringssystemet evaluerast. Det er krav om at verksemda systematisk skal gjennomgå og vurdere 
hele styringssystemet minst ein gang årleg. 
 
Leiingas gjennomgang skal i hovudsak svara på: 
 

• Vert ønska mål og resultat oppnådd?  
• Vert gjeldande lover, forskrifter og faglege tilrådingar overhaldne 
• Fungerer styringssystemet som føresett og bidrar det til kontinuerlig forbetring av 

verksemda? 
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Oppsett for «leiingas gjennomgang» i 2020 
Leiingas gjennomgang 2020 er gjennomført som ei oppfølging av tidlegare gjennomgangar, ei 
evaluering av tiltaka som blei vedtatt etter leiingas gjennomgang i 2019, tiltak som bygger på 
gjennomgangane i 2017 og 2018. 
 
Grunna den pågåande covid-19 pandemien blei leiingas gjennomgang i 2020 gjennomført som et 
elektronisk møte med færre deltakarar. 
 
Leiingas gjennomgang følger PDSA-prinsippet i «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og 
omsorgstjenesten» med plikt til å: 

 
 
Aktivitetsoversikt 2017 - 2020 
Oversikt over aktiviteter ved leiingas gjennomgang i forhold til PDSA-prinsippet: 
 

År Arbeidsform Aktiviteter ved «leiingas gjennomgang» på føretaksnivå 
2017  Plenum Evaluering med innspel til korrigering i plenum 
2018  Utvida plenum Evaluering med innspel til korrigering i plenum 
2019  Leiargruppa og 

nøkkelpersonell 
Planlegging av tiltak utifrå innspel til korrigering 2017 og 2018 
Vedtak om tiltaksplan for gjennomføring i 2020  

2020  Leiargruppa og 
nøkkelpersonell 
Elektronisk møte 

Evaluering av tiltaka sin effekt i 2020 med eventuell korrigering / re-
planlegging av tiltak innfor 2021 

 
Tiltak vedtatt i 2019 for gjennomføring i 2020  
 

Korleis sikrar føretaket effekt av tiltak innanfor identifiserte risikoområde med utgangspunkt frå melde avvik 
i Synergi?  

• Utarbeide eit system for å kunne formidle og følge opp sakene som blir behandla i kvalitetsutvalet 
• Ta i bruk det nye interne system for læring på tvers  

Korleis sikre at kontrolltimar blir tildelt i forsvarleg tidsrom? 
• Rydde i ventelistene (Prosjekt/dugnad) 
• Vurdere om andre personellgrupper kan utføre polikliniske kontrollar for å sikre at kontrolltimar blir 

tildelt i forsvarleg tidsrom 
Korleis sikre at pasientar med open dør blir vurdert innan rimelig tid etter innkomst til post? 

• Utarbeide nye felles rutinar i føretaket for handtering av denne pasientgruppa med mål om å 
etablere «open kontakt» som erstatning for «open dør» 

Korleis sikre at pasientar vurderast og behandlast i rett tid i akuttmottaket? 
• Tiltak innanfor dette område er et viktig tema i prosessane i forbindelse med nytt akuttmottak Bygg 

2020 
Korleis integrere arbeidet med HMS og pasientsikkerheit 

• Planlegge ein integrert leiingas gjennomgang i forhold til arbeidsmiljølovgivinga og helselovgivinga  

Planlegge

Gjennomføre

Evaluere

Korrigere
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Deltakar og program for leiinga sin gjennomgang 2020 
 

Namn  Stilling / funksjon  
Olav Klausen  Administrerande direktør, møteleiar  
Tomas Jonson  Mentor Kvalitet og pasientsikkerhet, fasilitator  
Aud Gunn Løklingholm  Administrasjonssjef, referent  
Haldis Ø Lier  Fagdirektør  
Helga Onarheim  HR direktør  
Jan Håvard Frøyland Økonomidirektør 
Sverre Kolbeinsen Lien  Klinikkdirektør Medisinske tenester og beredskap  
Kjersti Tollaksen  Klinikkdirektør Kirurgisk klinikk  
John Conrad Brandsø  Klinikkdirektør Medisinsk klinikk  
Kenneth Eikeset  Klinikkdirektør Psykisk helsevern  
Anne Beth Njærheim  Klinikkdirektør Somatikk Stord  
Kristin Ingvaldsen Folven  Avdelingsleiar Kvalitet og pasientsikkerhet  
Lucie C. Berge  Føretaksadvokat  
Reidun R. Mjør  Samhandlingssjef  
Anne Lise Kvalevaag  Forskingssjef  
Magne Kydland  Kommunikasjonssjef  
Linda Ånderå Bokn  Seksjonsleiar avdeling for helsedata  
Åsa Eldøy  Avdelingsleiar Bedriftshelsetenesta  
Randi Broch Guddal  Hovudverneombod  
Laura Lill Haavik  Føretakstillitsvalt FF  
Nina Budal  Føretakstillitsvalt NSF  
Tore Samdal Lund  Føretakstillitsvalt Delta  
Grete Müller  Brukarrepresentant  
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Program med referat  
Frå  Til  

 

10:00  10:05  Velkommen ved adm. dir. Olav Klausen  
- Leiingas gjennomgang i litt anna format enn tidlegare grunna pandemisituasjon 
- Færre inviterte til å delta 
- Gjennomføring via Skype 

 
10:05  10:10  Samanfatting av «Leiingas gjennomgang 2019» ved mentor Tomas Jonson  

- Det vart utforma tiltak i 2019 som skulle effektuerast i 2020 
- Tiltaka og evalueringa av tiltaka frå 2019 er sendt ut til deltakarane på førehand 

 
10:10  10:15  Dagens program og metodikk ved mentor Tomas Jonson  

- Oppfølgingsspørsmåla til respektive tiltak vert gått gjennom i dagens møte 
- Målet med leiinga sin gjennomgang er å sikra at styringssystemet fungerer som 

føresett og bidreg til kontinuerleg forbetring i verksemda 
- Det vert høve til spørsmål og diskusjon knytt til presentasjonane 

 
10:15  10:35  Fagdirektør sin gjennomgang ved Haldis Lier  

Tiltak 2020 
• Utarbeide et system for å kunne formidle og følge opp sakene som blir behandla i 

kvalitetsutvalet 
• Ta i bruk det nye interne systemet for læring på tvers 

 
Oppfølgingsspørsmål: 

• Når blir ei Synergi-melding ei alvorleg hending, sett utifrå tal meldingar 
respektive den faktiske hendinga? 

• Korleis følge opp at tiltaka gir tiltenkt effekt? 
 

- Kvalitetsutvalet driv kontinuerleg forbetringsarbeid med fokus på: 
o At alvorlege hendingar vert handtert i klinikk 
o Saker som går igjen og som har læringsverdi der ein utarbeidar 

læringsmeldingar 
o Arbeidsgrupper knytt til konkrete «avvik» som går att 
o Byggja kultur/ verktøy/ kompetanse med utgangspunkt i regional plan for 

kvalitet og pasientsikkerhet 
- Bør KU fokusera på færre meldingar?  

o Dette føreset ei grundig risikovurdering av avvika, for å følgja betre opp 
avvika med høgast risiko 

 
KU sine tiltak 2021: 

- Gjera grundigare risikovurderingar av synergimeldingane og ha auka fokus på 
avvika med høgast risiko 

- Fokusera på færre saker for å ha kapasitet til å følgja opp tiltak/etterspørja 
resultat 

- Utarbeida læringsmeldingar og gjera læringsmeldingane meir synlege – «lesson 
learned» 

- Ferdigstille ein lokal handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerheit 
- Auka bruken av simulering som læringstiltak 
- Støtte innføring av kvalitetsråd i klinikkane 
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- Støtte satsinga på «Forbetringsutdanning»  
- Arbeide for at kvalitet blir ein integrert del av drifta og ikkje eit prosjekt på sida 

 
10:35  10:55  Klinikkdirektør sin gjennomgang ved John Conrad Brandsø  

Oppfølgingsspørsmål:  
• Korleis sikre at røntgen- og laboratoriesvar vurderast og signerast fortløpande?  
• Korleis sikre at ein har kontroll over pasientar med høgast helserisiko i forhold til 

forseinking i den tenkte oppfølginga?  
 

Tiltak planlagt gjennomført i 2020: 
- Rydda i lister, prosjekt/ «dugnad» - fleire har rydda, nokre står att 
- Betre planlegging (Vel planlagt, avansert oppgåve planlegging)  

o det har vore stort fokus på «Vel planlagt». Helse Fonna er einaste føretak 
som har reduserte tal for passert tentativ tid i 2020  

o Det har vore stor betring – spesielt på barn og lunge – fokus og system 
har verka 

 
- Kategorisering av kontrolltype, korta ned tid enkle kontroller 

o Rettleiar for oppsett av kontroll, for å unngå «for sikkerheits skuld» - 
utgreiing 

o Etablere hastepoliklinikkar – delvis utført 
o Medisinsk avstandsoppfølging – Checkware – i ferd med å komma på 

plass 
- Sikra registrering/sletting av pasient som vert lagt inn i ventetid - resursspørsmål 
- Kompetanseheving planlegging merkantile - utført 

 
Tiltak 2021 

- Høgt fokus på god planlegging – god planlegging er kanskje enno viktigare enn 
kapasitet/ ressursar 

- «Vel planlagt» -dugnaden er ikkje over 
- Årshjulplanlegging skal integrerast i heile medisinsk klinikk 
- Pasienten skal registrerast med prioritet (f.eks. A og B) 
- Vurdera kven som skal ta kontrollen – treng ikkje nødvendigvis vera lege 
-  

10:55  11:15  Klinikkdirektør sin gjennomgang ved Kjersti Tollaksen  
Oppfølgingsspørsmål:  

• Korleis er tiltaket med open kontakt forankra blant brukarar og i fagmiljøet?  
• Korleis sikre fortløpande kontroll over tiltaket sin effekt?  

 
Tiltak 2020 

• Prosjekt: Felles rutine for open dør pasientar i Helse Fonna med mål om å 
etablera «open kontakt» som erstatning for «open dør» 

• Informasjon og dialog med kommunane 
• Sikra vurdering og triagering av pasient ved ankomst sjukehuset 

 
Gjennomføring 2020 

- Arbeidet blei starta 6.1.2020 
- «Open dør» vart endra til «open kontakt» 
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- To arbeidsgrupper – sjekklister om materiell og pasientflyt 
- Arbeidet sett på vent ein periode pga pandemi 
- Oppstart att 10.6.2020 
- Har laga:  

o rutine og flyt 
o informasjonsskriv – bør testast på brukargruppa 
o enkel sjekkliste for å kartlegga om pasienten sin kontakt gjeld 

grunnsjukdom eller annan problemstilling/ ny-oppståtte symptom 
 

11.15  11:45  Lunsjpause (1102 – 1132) 
 

11:45  12:05  Klinikkdirektør sin gjennomgang ved John Conrad Brandsø  
Oppfølgingsspørsmål:  

• Korleis sikre fortløpande kontroll over ventetider i akuttmottaket? 
• Kva for kompensasjonstiltak er/skal setjast i verk når ventetida blir over 4 timar 

for enkeltpasienten?  
 

- Akuttmottaket vart flytta til medisinsk klinikk 1.april 2020 
- Grunna Covid-19 pandemien vart mottaket delt i to - mottak og føringar for tiltak 

2020 blei lagt litt til sida – dette gjeld mellom anna brystsmerteforløp og at 
blodprøvetaking i mottak skal utførast av helsesekretærar og sjukepleiarar 

- Belegg i akuttmottak frå mars til august har vore lågare enn normalt og ventetid 
har ikkje vore noko stort problem i 2020, men det har i periodar vore 
utfordringar knytt til tilgjengelege isolat 

- Trass i manglande gjennomføring av tiltak er det ei betring av tida pasientane er i 
akuttmottak 

- Har kontroll over ventetida og IMATIS vil gi betre fortløpande kontroll  
 
Tiltak 2021: 

- Vidare planlegging av nytt akuttmottak frå september 2021 
- Få betre oversyn over kva fagområde som har lengst ventetid 
- Retta fokus mot desse områda for å finna målretta tiltak for å redusera ventetid i 

mottak 
- Få ned tal pasientar som ligg over fire timar på mottaket 
- Lov å seia frå – byggja kultur for at ein skal seia frå dersom nokon vert liggjande 

for lenge i mottak 
  

12:05  12:25  HR-direktør sin gjennomgang ved Helga Onarheim  
Oppfølgingsspørsmål:  

- Når blir ei HMS hending ei pasientrelatert hending og vv? 
- Korleis organisere eit fungerande samarbeid mellom HMS og kvalitet/ 

pasientsikkerheit?  
 
Tiltak 2020 

- Planleggja ein integrert leiingas gjennomgang i forhold til arbeidsmiljølovgjevinga 
og helselovgjevinga 

o Innføre retningslinje for internkontroll HMS der verktøyet «leiingas 
gjennomgang» inngår 
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o Strukturere samarbeidet og fagleg fellesskap mellom HMS og 
pasientsikkerheit  

o Bruke felles mal for læringsmeldingar 
o Sikre ein heilskapleg handlingsplan som inkluderer både 

pasientsikkerheit og HMS  
 

Tiltak som er effektuert men ikkje implementert: 
- Struktur for samarbeid mellom leiar for avdelingsleiar for kvalitet og 

pasientsikkerheit og avdelingsleiar HMS/BHT er under utvikling 
- Felles forståing av Synergi som verktøy 

o rett registrering 
o rett kategorisering 
o rett sakshandsaming av synergimeldingar 

Tiltak 2021 
- Oppretta samarbeidsfora med jamlege møte mellom HMS og pasientsikkerheit 
- Revisjon av forbetringsundersøkinga – integrere Pasientsikkerheit i undersøkinga 
- Felles representasjon i AMU og KU 
- Samarbeid om undervisning 
- Langsiktige mål: 

o Risikostyring –felles verktøy 
o Felles planlegging / samkjøring av internrevisjon 
o Felles planlegging/ samkjøring av leiingas gjennomgang 

 
12:25  12:45  Innspel frå deltakarane 

• Inga innspel utover spørsmål i tilknyting til respektive presentasjonar 
12:45  13:00  Vegen vidare, ved adm. dir. Olav Klausen  

- Takk til alle som deltok – spesielt dei som har halde innlegg  
- Er stolt over arbeidet som er gjort  
- Glad for kommentarane om at arbeidet i KU er lettare å følgja no enn tidlegare 
- Arbeid med rydding av pasientar passert tentativ tid – eit formidabelt arbeid som 

er gjort 
- Open kontakt – viktig HMS aspekt med tryggheit/ gode rutinar for sjukepleiarane 
- Må vera lov å gi beskjed dersom pasienten ventar for lenge i akuttmottak 
- Flott å få integrera samarbeidet mellom AMU og KU betre 
- Neste år – enno betre med å integrera kvalitet – pasientsikkerhet og HMS  

 
Leiingas gjennomgang av IKT sikkerheit vert gjort seinare for å koordinera arbeidet med 
Helse Vest IKT 
 
Takk for ein gjevande dag – og inspirasjon til vidare arbeid i 2021! 
 

 
 
Haugesund 10.12.2020 
 
 
Tomas Jonson 
Mentor Kvalitet og pasientsikkerhet 
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Bakgrunn for saka 
Helse Fonna skal kvart år sende ei årleg melding til Helse Vest. På bakgrunn av 
styringsdokumentet sender Helse Vest RHF ut ein mal som gjev grunnlag for utforming av 
årleg melding. Spørsmåla frå Helse Vest som skal svarast ut er merka med svarte kulepunkt i 
meldinga. 
 
Administrerande direktør har gått gjennom årleg melding for Helse Fonna HF med dei 
tillitsvalde og hovudverneombod 01.12.20, Brukarutvalet 08.12.20 og arbeidsmiljøutvalet 
10.12.20, Uttale frå brukarutvalet er lagt ved saka.  
 
Det er eit samandrag på side 2 i meldinga. 
Grunna sakshandsaminga er talgrunnlaga i meldinga frå 01.11.20.  
Etter styrehandsaming vil meldinga bli sendt til Helse Vest.  
 
Vedlegg 

1. Årleg melding for 2020 
2. Uttale frå Brukarutvalet i Helse Fonna 

 
 



rings  
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Forslag til styret i Helse Vest 
7.3.12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Årleg melding 2020 
for Helse Fonna HF 
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1 Innleiing  

1.1 Generelt  - samandrag av positive resultat og uløyste 
utfordringar i 2020 

 
Pandemien med koronavirus har prega føretaket si verksemd sterkt i 2020. Helse Fonna starta 
planlegging for pandemien 11.02.20 og sette beredskap 12.03.20. Føretaket har sidan det 
endra verksemda monaleg. Relativt lågt smittetrykk fram til hausten 2020 og god innsats frå 
medarbeidarar, tillitsvalte, vernetenesta, leiarar og beredskapsleiinga har medverka til at 
føretaket så langt har hatt kontroll over situasjonen. Føretaket har hatt eit tett og nært 
samarbeid med Helse Vest RHF, Fylkesmenn, kommunar i opptaksområdet samt høgskule og 
universitet. Helse Fonna har vore proaktive i kommunikasjon med media og samfunn. 
Føretaket tok tidleg i bruk behandling med plasma frå pasientar som hadde hatt sjukdommen.  
 
Helse Fonna har ved utgongen av 2020 nådd nasjonale og regionale kvalitetsparametrar for 
ventetid innan psykisk helsevern. For å halde desse måla blir det lagt vekt på rett registrering 
av tilvisingar, regelmessig og hyppig kontroll av ventelister, effektiv ressursbruk og god 
kvalitet på koding. Særleg innan barne- og ungdomspsykiatri har det vore ei positiv utvikling 
med omsyn til ventetid for behandla. Klinikk for psykisk helsevern har berre hatt einskilde 
fristbrot i 2020. 
 
I oktober 2020 var det fristbrot hjå 219 pasientar som hadde starta behandling, og fristbrot hjå 
643 pasientar som venta på behandling. Mange av fristbrota skuldast at planlagt aktivitet er 
utsett grunna covid-19. 
 
Alle epikrisar skal sendast innan ei veke etter at pasienten har reist. Pr. november 2020 er om 
lag fire av fem epikrisar sende innan frist og føretaket vil fortsatt arbeide for å nå målet. Det 
har vore for mange korridorpasientar i 2020, dels grunna mange utskrivingsklare pasientar. 
 
Helse Fonna brukar GTT-metoden for å følge tal pasientskadar. Det blir særleg jobba med å 
redusere legemiddelfeil, fall, trykksår, underernæring og sjukehusassosierte infeksjonar. 
 
Helse Fonna har god måloppnåing på mange av indikatorane for pakkeforløp for 
kreftpasientar. 75% av pakkeforløpa for kreft blei gjennomførte innan standard forløpstid i 
perioden januar til september 2020. 
 
Helse Fonna har innført regionale IKT-prosjekt og deltar aktivt i dei programma og prosjekta 
som pågår for å innføre nye system med tilhøyrande prosessar.  
 
Føretaket har mål om å nå eit resultat med eit overskot på 60 millionar kroner for 2020. 
Årsakene til dette er mellom anna at staten har lova å kompensere for tapte inntekter som 
følge av koronapandemien og reduserte utgifter til pasientreiser og gjestepasientar. 
 
Arbeidet med nybygg ved Haugesund sjukehus (byggetrinn 1) har gått heilt etter plan med 
tanke på økonomi, framdrift og kvalitet. Føretaket har gjennom 2020 framskunda planane for 
byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus og ønsker å starte byggearbeidet i 2023.  
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1.2 Overordna strategi for verksemda - Helse 2035 med 
tilhøyrande tiltaksplan 

 
Helse 2035 gir retning for ei framtidig utvikling som leiarar og medarbeidarar i stor grad 
kjenner seg igjen i. Dokumentet er lagt til grunn i ulike endringsprosjekt. Dette gjeld først og 
fremst utviklingsplanen og byggeprosjektet ved Haugesund sjukehus. Vidare ligg innhald i 
strategien til grunn for arbeid som kontinuerleg går føre seg i klinikkane for tilpassing til 
fagleg utvikling og innføring av nye IKT system.  
 
Utviklingsplanen er helseføretaket sitt øvste strategiske dokument for korleis vi vil utvikle 
verksemda for å møte framtidige behov for helsetenester. Gjeldane utviklingsplan for Helse 
Fonna er for perioden 2018-2021. Styret har vedteke mandat for arbeidet med ny 
utviklingsplan som lagast innan utgangen av 2021. Planen vil bli utarbeida i tråd med føringar 
i Nasjonal helse og sjukehusplan og Helse 2035.    
 

2 Helsefaglege styringsmål  

2.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttinga 

Mål 2020: 

• Gjennomsnittleg ventetid skal reduserast i alle helseføretaka samanlikna med 2019, og 
bør vere under 53 dagar. Gjennomsnittleg ventetid skal vere under 50 dagar i alle 
helseføretaka innan utgangen av 2021.  

Helse Fonna når ikkje målet om gjennomsnittleg ventetid under 53 dagar i 2020. Samla for 
alle fagområde i 2020 (til og med oktober 2020) var gjennomsnittleg ventetid for pasientar der 
helsehjelpa hadde starta 61 dagar, til samanlikning var tilsvarande tal 60 dagar i 2019. 
Gjennomsnittleg ventetid for ventande er 59 dagar i oktober 2020, til samanlikning 50 dagar i 
oktober 2019. Dette gjeld for alle fagområde i Helse Fonna. Ventetid innan psykisk helsevern, 
både for barn, unge og  vaksne når målkrava. Innan somatikken er gjennomsnittleg ventetid 
for pasientar der helsehjelpa har starta i oktober 2020 på 59 dagar, for heile 2020 på 63 dagar. 
Det er gjort greie for tiltak under den enkelt klinikk. 
(Kjelde til tal: styringsportalen i Helse Vest. Henta 7. november 2020). 
 
Grunngjevinga for at målet ikkje er nådd er svært samansett. Korona-pandemien har hatt stor 
påverknad på aktiviteten våren 2020. Enkelte fagområde, som til dømes område for 
fordøyelsessjukdommar har hatt stor knapphet på spesialistressursar. 
Helse Fonna har mange tiltak for å ta ned ventetid, inkludert bruk av verktøy frå prosjektet 
«Vel- planlagt», bruk av HELFO, avtalespesialistar og private som det er avtalar med, 
rekruttering og flytting av ressursar, fokus på å bruke video- og telefonkonsultasjonar der det 
er tenleg og gjennomgang av ventelister.  
(Kjelde til tal: styringsportalen i Helse Vest. Henta 7. november 2020)  
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Medisinsk klinikk 
Ventetid for pasientar som ventar på behandling i medisinsk klinikk er ikkje redusert 
samanlikna med 2019. Det var ei positiv utvikling første månadene, men covid-19 førte til 
store forseinkingar. Gjennomsnittleg ventetid per oktober 2020 er 63 dagar for behandla 
pasientar og 76 dagar for ventande. Etterslep frå dei første månadene med Covid-19 er 
framleis tydelege, og det går ressursar til å handtere beredskap for Covid-19 som påverkar 
aktivitet og dermed ventetider. Gjennomsnittleg ventetid vil sannsynlegvis ikkje komme 
under måltal på 53 dagar i 2020, og det synest også svært utfordrande å nå mål om 50 dagar i 
2021. 
 
Kirurgisk klinikk 
Gjennomsnittleg ventetid for behandla pasientar i Kirurgisk klinikk pr. november er 61 dagar 
mot 71 dagar same periode i 2019. Ventetid for ventande er 55 dagar mot 51 dagar i 2019.  
Klinikken har hatt stort fokus på fristbrot og ventande, der ventelister blir gjennomgått av 
dedikerte ressursar. Ein reduksjon i ventetid for behandla, kan vere eit resultat av tett 
oppfølging, der feilregistrerte blir korrigert og pasientar med lang ventetid er blitt kontakta og 
avslutta grunna behandling ved anna behandlingsstad.  
Ventetid for ventande har auka samanlikna med tal frå 2019. Dette har ein naturleg 
samanheng med pandemisituasjonen våren 2020. Klinikken har sett i verk ulike tiltak som 
kveldspoliklinikk og bruk av vikarar for å hente inn dei pasientane som er blitt utsett.  
 
 
Klinikk Somatikk Stord 
I perioden januar til mars 2020 var gjennomsnittleg ventetid i klinikken, både for ventande og 
behandla, lågare enn regionale måltal. Etter at planlagt aktivitet blei redusert i vår grunna 
pandemisituasjonen gjekk ventetida opp. Ved utgangen av oktober var den gjennomsnittlege 
ventetida ved klinikken igjen lågare enn målsettinga med 51 dagar for behandla og 52 dagar 
for ventande. Innan indremedisinske fag er det framleis etterslep etter at det var redusert 
aktivitet ved poliklinikken i ein periode. Der er gjennomsnittleg ventetid på 65 dagar for 
ventande og 55 for behandla. Utfordringa er størst innan gastro og kardiologi. Ventetid er 
tema på månadlege rapporteringsmøte i klinikken. Utfordringa har vore størst ved medisinsk 
avdeling og skuldast manglande kapasitet til å ta igjen etterslep. Ikkje planlagt fråvær for 
behandlar, vakante overlegestillingar og avgrensa tilgang til å nytte faste vikarar frå utlandet 
har ført til at det har vore krevjande å styre nok legeressursar til poliklinikken. Det er plan for 
dei vakante stillingane innan lunge og mage- og tarmsjukdommar, men dei er ikkje på plass 
ennå grunna at spesialiseringsløp ikkje er avslutta. Det er eit godt samarbeid med private 
aktørarar og det blir i periodar arrangert kveldspoliklinikk.  

• Det er definert eigne måltal for ventetid for fagområda BUP1, TSB2 og VOP3. Dei 
nasjonale måltala for gjennomsnittleg ventetid innan 2021 samsvarer med Helse Vest 
sine regionale måltal for året: Krav til ventetider for behandla pasientar skal i 2020 
vere: 

- BUP: under 35 dagar 
- TSB: under 30 dagar 
- VOP: under 40 dagar 
- Somatikk: under 53 dagar 

I Helse Fonna har barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) hatt sterk reduksjon i ventetid i 2020. 
I oktober 2020 er gjennomsnittleg ventetid for behandla 29 dagar innan fagområdet. For heile 
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2020 er gjennomsnittleg ventetid for behandla 42 dagar. 
For tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er gjennomsnittleg ventetid for pasientar der 
helsehjelpa har starta i oktober 2020 på 22 dagar, for heile 2020 på 26 dagar.  
Innan vaksenpsykiatrien (VOP) er gjennomsnittleg ventetid for pasientar der helsehjelpa har 
starta i oktober 2020 på 29 dagar, for heile 2020 på 39 dagar. 
 
For å sikre at tilviste pasientar får rask og god helsehjelp er det sett i verk ei lang rekkje tiltak 
i Klinikk for psykisk helsevern. Ein har fordelt om ressursar til poliklinikk og ambulant 
verksemd innan BUP-feltet og ved dei distriktspsykiatriske sentra der ein ser at det har vore 
utfordringar med kapasitet. Talet på behandlar-stillingar i poliklinikk har gradvis blitt auka 
over dei siste åra med den største auken innan TSB og BUP-feltet. Vidare har det blitt arbeidd 
aktivt med å behalde behandlarar og rekruttere behandlarar i ledige stillingar. For å sikre god 
rekruttering har ein hatt fokus på å leggje til rette for gode utdanningsforløp for legar og 
psykologar samt tilby gode praksisplassar til studentar. Klinikken har i samband med den nye 
LIS utdanninga søkt om godkjenning for tre spesialitetar; Barne- og ungdomspsykiatri, 
vaksenpsykiatri og den nye spesialiteten i rusmedisin.  
 
Parallelt med dette er det blitt arbeidd med å skape gode og effektive pasientforløp på tvers av 
kommune- og spesialisthelseteneste. Hovudsatsinga her har vore «Barn og unges 
helseteneste». Effekten av dette er at avslagsprosent i poliklinikk går ned og ein får tilvist dei 
rette pasientane. For å utnytte eksisterande kapasitet på ein best mogleg måte er prosjekta 
«Vel møtt» og Vel planlagt» gjennomført i alle poliklinikkar. 

• Ingen fristbrot 

Helse Fonna når ikkje kravet om at det ikkje skal vere fristbrot. I oktober 2020 var det 
fristbrot hjå 219 pasientar som hadde starta behandling, og fristbrot hjå 643 pasientar som 
venta på behandling. 
Helse Fonna brukar verktøy frå «Vel planlagt» for å planlegge og bruke tilgjengelege 
ressursar best mogleg. Pasientar som får fristbrot blir meldt til HELFO, og det er fokus på å 
bruke kapasitet hjå avtalespesialistar og private det er avtale med.  
Talet på fristbrot er særleg høgt for fagområdet fordøyelsessjukdommar. Det er rekruttert meir 
spesialistkompetanse til dette fagfeltet i tillegg er det lagt ned mykje arbeid i å sikre god 
planlegging og bruk av tilgjengelege ressursar.  
(Kjelde til tal: Rapporteringsportal til Helse Vest, henta 7. november 2020)  
 
Medisinsk klinikk 
Utviklinga i fristbrot har gått i negativ retning i 2020 i medisinsk klinikk. Unntaket for 
aktivitetsplikt som vart innført ved Covid-19 fjerna fokuset på fristbrot i perioden, og 
prioriteringane vart retta meir inn mot alvorsgradvurdering på allereie ventande pasientar. 
Etter at forskriftsendringa opphøyrde, er det framleis store tal brot frå perioden som må 
avviklast, og det vil ta lengre tid før ein ser nedgang i fristbrot, spesielt innanfor 
fordøyelsessjukdommar. Kapasiteten på fagområdet har vore låg over tid, og klinikken har på 
ulike måtar jobba for å auke tilgang på gastroenterologar. Flytting av legar internt i føretaket 
og aktivt rekruttering har medført at avdelinga frå april 2021 skal ha adekvat kapasitet og 
klare å få ned ventetid og unngå fristbrot. 
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Kirurgisk klinikk 
Det har vore ei auke av fristbrot i Kirurgisk klinikk samanlikna med 2019. Det er pr. 
november registrert 33 fristbrot. Storparten av fristbrota er innan øyre-nase-halssjukdommar. 
Dette skuldast mangel på operasjonskapasitet då lokala blei omdisponert i pandemisituasjon. 
Fleire pasientar har fått tilbod om behandling hos avtalespesialistar ØNH med driftsavtale i 
Helse Vest. Nokre fristbrot skuldast feilregistrering.   
 
Klinikk for psykisk helsevern 
Det har vore få fristbrot innan psykisk helsevern og TSB i 2020. Totalt er det ved utgangen av 
oktober 2020 registrert eitt fristbrot. Hovudsakleg skuldast fristbrot feilregistreringar. Tiltak 
for å hindre fristbrot er som skissert for ventetid. I tillegg er det etablert gode kontrollrutinar 
for å fange opp komande fristbrot.  
 
Klinikk Somatikk Stord 
Klinikken har i 2020 hatt store utfordringar knytt til fristbrot. Ved utgangen av oktober var det 
totalt 91 brot for behandla og 158 for ventande. Fristbrot behandla er redusert frå 132 i mai til 
91 i oktober, medan fristbrot ventande i oktober var på same nivå som i mai. Dei fleste 
fristbrota er knytt til indremedisinske fag, og då særleg gastroenterologi og kardiologi. 
Kirurgisk avdeling har også fristbrot. I tillegg til etterslep etter at det var avgrensa aktivitet 
ved poliklinikken i vår, har det vore kapasitetsutfordringar grunna små fagmiljø som blir  
sårbare når spesialistar har fråvær og når faste vikarar frå utlandet i liten grad har kunna 
nyttast. Det er plan for å rekruttere nye overlegar innan gastroenterologi (mage-tarm) og lunge 
men dei er ikkje på plass ennå grunna spesialiseringsløp som ikkje er avslutta. Det er fokus på 
å utvide planleggingshorisonten for behandlarar og å halde ventelistene oppdaterte. I tillegg 
blir legeressursar omprioriterte til poliklinikk når det er mogeleg.  

• Prosentdelen pakkeforløp gjennomført innanfor standard forløpstid for kvar av dei 26 
kreftformene skal vere minst 70 pst. Variasjon mellom helseføretaka skal reduserast. 

I Helse Fonna var 75% av pakkeforløpa for kreft gjennomførte innan standard forløpstid i 
perioden januar til september 2020. Det er variasjon mellom forløpa, til dømes har forløpet 
for tjukk- og endetarmskreft hatt god og stabil måloppnåing over tid. Det er forløp som går på 
tvers av fleire føretak som har størst utfordringar i å bli gjennomførte innan måla for 
forløpstid. Lungekreftforløpet er eit eksempel på godt samarbeid mellom Helse Fonna og 
Helse Bergen som gjer at 76% av forløpa i perioden januar til september 2020 var 
gjennomført innan standard forløpstid. For til dømes kreft i spiserør og magesekk når ein 
ikkje målet om at 70% er gjennomførte innan standard forløpstid. Helse Fonna deltar i 
regionalt arbeid for å sikre betre gjennomføring av kreftforløpa, og vil mellom anna legge til 
rette for at det blir regelmessige regionale multidisiplinære møte for fleire forløp. Dette 
fungerer bra for til dømes lungeforløpet. Helse Fonna deltar vidare i regionalt 
forbetringsarbeid for pakkeforløp kreft. 
 
Medisinsk klinikk 
Oppnåingsgrad for pakkeforløp Lymfomer har vore 71% og for Myelomatose er det 100% 
måloppnåing. I samband med pandemien har gjennomføring av pakkeforløp vært høgt 
prioritert i klinikken. 

 
Kirurgisk klinikk 
Grunna forløp som går på tvers av føretaka når ikkje klinikken målkravet for forløpstid.  
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Klinikk Somatikk Stord 
Medisinsk klinikk ved Haugesund sjukehus og Klinikk somatikk Stord har i fleire år hatt 
felles mottak av tilvisingar innan gastroenterologi og lungesjukdommar. På denne måten har 
ein kunna redusera variasjon i ventetid. Tilvisingar merka pakkeforløp kreft blir styrt til den 
klinikken som til ei kvar tid har best kapasitet. Sjølv om det i 2020 har vore for lang ventetid 
innan mage-tarm, blir pakkeforløpa prioriterte slik at standard forløpstid kan overhaldast.  

• Helseføretaka skal overhalde ein større prosentdel av pasientavtalene samanlikna med 
2019 (passert planlagd tid). Regionen skal overhalde minst 95 pst. av avtalene innan 
2021. 

Helse Fonna har ikkje nådd målet om at ein større prosentdel av pasientavtalane skal vere 
innan planlagt tid i 2020 samanlikna med 2019. I august 2020 hadde 17,2% av avtalane  
passert planlagt tid, til samanlikning var det 17,4 % i august 2019  
(kjelde: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/nasjonale-styringsmal-for-
spesialisthelsetjenesten/passert-planlagt-tid ).  
 
Det er mange tiltak  som  er sett i verk. Mellom anna er det fokus på oppfølging og 
gjennomgang av ventelister, bruk av verktøy frå vel planlagt og rekruttering til område med 
lav spesialistdekning. 
 
Medisinsk klinikk 
Medisinsk klinikk har for høg del avtalar passert planlagt tid og utviklinga viser ikkje betring i 
2020. Klinikken adresserte dette ved leiingas gjennomgang i 2019, og det har vore gjort 
mykje kartleggings- og ryddearbeid sidan dette. Det var mykje godt arbeid i gang på starten 
av 2020, som har blitt sett noko på vent i samband med Covid-19, og det er framleis mykje 
som står att. 
 
Det er avgjort at det innanfor dei indremedisinske avdelingane skal nyttast årshjul for 
innmelding av ferie og fråvær for legar, dette skal gje planleggingshorisont på 3-6 månader til 
ei kvar tid. Dette innførast ultimo 2020, og skal vere implementert i frå 2021. Ein forventar at 
auka horisont i større grad gir moglegheit til å sette opp avtalar til konkret time og at desse 
kan haldast. 
 
Kirurgisk klinikk 
Kirurgisk klinikk når målsettinga om å halde minst 95% av pasientavtalane innan dei fleste 
fagområda.  
 
Klinikk for psykisk helsevern 
Andelen pasientavtalar som er passert planlagt tid er svært lågt i psykisk helsevern. Alle 
pasientar som blir tilvist og får innvilga rett til helsehjelp blir sett opp med time til fast 
behandlar i samband med rettigheitsvurdering. For pasientar som er i eit utgreiings eller 
behandlingsforløp blir timar hjå fast behandlar sett opp fortløpande i tråd med utgreiings- eller 
behandlingsplan. For einskilde pasientar blir det unntaksvis sett opp tentativ time då det på 
tidspunkt for tildeling av time ikkje er avklart behandlar-ressurs. Det er utarbeidd gode 
kontroll og rydde-rutinar for å sikre at desse pasientane blir ivaretatt.  Langt dei fleste 
pasientavtalar som blir registrert med passert planlagt tid er feilregistreringar.  
Klinikk Somatikk Stord 
Klinikken har ikkje nådd målsettinga om å halde ein større prosentdel av pasientavtalane 
samanlikna med 2019. Gjennomsnittleg del vurderte tilvisingar innan 10 dagar for første 

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten/passert-planlagt-tid
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten/passert-planlagt-tid
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konsultasjon dei ti første månadane 2020 er 52% mot 68% same periode fjor. Utfordringa er 
størst ved medisinsk poliklinikk. Det blir kontinuerleg arbeidd med å styre legeressursar inn 
mot poliklinikk for å få fleire tilgjengelege konsultasjonstimar. I tillegg er det fokus på å 
utvide planleggingshorisonten, slik at timar blir tilgjengelege lenger fram i tid enn det som er 
tilfellet no. Ein anna del av utfordringsbilde er ledige overlegestillingar der klinikken må nytte 
innleige av legeressurs for å oppretthalde nødvendig poliklinisk aktivitet. 

Andre oppgåver 2020: 

• Helseføretaka skal følge opp planleggingsmetodikk og planhorisont i tråd med 
regionale retningslinjer i «Alle møter»-programmet. 

Helse Fonna har eigen programleiar for «Alle møter»-programmet som har regelmessige møte 
med alle avdelingar. Fokuset er å auke planleggingshorisont og få timebøker fram i tid. 
Ventelister er tema, og det å tildele timar. Det er opna for bruk av ventelistebrev, slik at 
pasienten får informasjon om rettane sine, men målet er å tildele time i første brev og at det 
blir gjort ved vurdering av tilvising. Det er nyleg etablert overordna prosedyre for korleis ein 
skal legge inn fri og ferie i planleggingshorisonten. 
Det er for stor variasjon i måloppnåing mellom avdelingar, i nokre avdelingar har dette 
samanheng med lav spesialistdekning, men mange avdelingar har framleis potensial for å 
hente ut gevinstar ved å bruke verktøya betre. 
  
Medisinsk klinikk 
Medisinsk klinikk arbeider med å innføre metodikken som er gitt etter «Alle møter»- 
programmet. Det er litt ulik progresjon mellom avdelingane, men programleiar følger den 
enkelte avdelinga i tråd med planar som er lagde.  
 
Måltal for avtalte timar, bruk av GAT som verktøy, planlegging av fråvær med meir blir følgd 
opp. Planleggingshorisont er forventa auka i slutten av 2020. 
 
Kirurgisk klinikk 
Klinikken har stort fokus på å auke planleggingshorisont i avdelingane. Lokal prosjektleiar er 
regelmessig i leiarmøte og månadlege møte med avdelingane for å bistå i arbeidet. Status blir 
etterspurt i dei månadlege rapporteringsmøta med avdelingane. Ny rutine for 
langtidsplanlegging av fråvær er gjort kjent i klinikken.  
Øyre-nase-hals avdelinga er den avdelinga med lengst planhorisont. Dei planlegg etter 
årshjul-prinsipp, der dei ruller ut timebøker 2 år fram i tid, men opnar berre delar av 
timebøkene for å oppretthalde ein fleksibilitet. Ortopedisk seksjon planlegg 6 månader fram i 
tid. Dei andre seksjonane/avdelingane i klinikken jobbar med å innføre same metodikk nytta i  
«Alle møter»-programmet.  
 
Klinikk for psykisk helsevern 
Prosjektet «Vel Planlagt» skal sikre god planlegging i pasientbehandlinga og ei effektiv 
utnytting av eksisterande behandlingsressursar. Alle poliklinikkar i psykisk helsevern og TSB 
har tatt i bruk styrt timebok for behandlarar, tildeling av time ved rettigheitsvurdering samt 
standardiserte utgreiingsforløp. Dette har ført til ei betre kapasitetsutnytting, men det er for 
tidleg å seie om dette gir ei betre ressursutnytting og representerer ei kvalitetsforbetring av 
tenestene. Ved å innføre standardiserte utgreiings- og behandlingsforløp er det risiko for at ein 
på enkelte pasientar gjer ei for grundig utgreiing og over-behandlar i forhold til det som 
fagleg sett er behovet.  
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Klinikk Somatikk Stord 
Det blir gjennomført eigne månadlege møte der ein går gjennom måloppnåing og utfordringar 
knytt til «Vel planlagt». Aktuelle leiarar, klinikkdirektør og prosjektleiar deltek på møta. 
Hovudtema på møta i 2020 har vore å auka planleggingshorisonten og ha eit stort fokus på å 
rydde i tentative timar.  

• Helseføretaka skal arbeide spesielt med å redusere ventetidene for dei einingane der 
ventetidene er over måltal for 2020. Bruken av tentative timar skal avviklast, og ny 
metodikk for tildeling av timar skal innførast ved hjelp av «Vel planlagt» under «Alle 
møter». 

Helse Fonna når måltal for ventetider for 2020 innan psykisk helsevern for barn og vaksne og 
innan rus, medan ventetida samla sett innan somatikk ikkje når måltalet. Metode for tildeling 
av timar ved hjelp av «Vel planlagt» er godt i gong, men tentative timar er ikkje heilt avvikla.  
 
Medisinsk klinikk 
Tentative timar blir i nokre avdelingar brukt for å halde kontroll på pasientar som har time 
utanfor planleggingshorisonten. Ved å auke horisont forventast dette å bli betre, men det vil 
framleis vere pasientar med kontroll om 1-2 år som vil bli sett opp som tentative kontaktar. 
Avdelingane vil jobbe for å finne alternative løysingar. 
 
Kirurgisk klinikk 
Nokre einingar i Kirurgisk klinikk nyttar framleis tentative timar, det er spesielt fagområder 
som auge og øyre-nase-hals. Dette for å halde kontroll på pasientane som er i eit 
kontrollforløp der oppfølgingstime er utanfor planhorisonten. 
 
Klinikk for psykisk helsevern 
Gjennom prosjekta «Alle møter» og «Vel planlagt» er det sett i verk ei lang rekkje tiltak som 
skal sikre at pasientane møter til avtalt tid, effektive pasientforløp og god utnytting av 
eksisterande behandlingskapasitet.  Alle pasientar får ved rettigheitsvurdering tildelt time hjå 
fast behandlar og det blir sendt ut påminning om time på SMS dagen før konsultasjon. 
Pasientar som ikkje møter blir kravd gebyr for ikkje-møtt med mindre særskilde 
behandlingsgrunnar tilseier noko anna.  For å sikre god utnytting av behandlarressursar er det 
innført styrt timebok der det er definert tid for utgreiing av nye pasientar, behandlingsforløp, 
tverrfaglege drøftingar og kompetanseheving. Det er vidare innført standardiserte 
utgreiingsforløp. Som eit resultat av dette er det lite bruk av tentative timar i psykisk 
helsevern. Det har og vore ein jamn reduksjon i ventetider. Reduksjon i ventetider kan ikkje 
tilskrivast «Vel Planlagt» og «Alle møter» aleine då det er sett i verk ei lang rekkje andre 
tiltak som betrar kapasitet med omsyn til behandling. Sentrale tiltak er auke i talet på 
behandlarstillingar og rekruttering i ledige stillingar.  
 
Klinikk Somatikk Stord 
Det har i 2020 vore særleg fokus på å avvikle bruk av tentative timar. Arbeidet med å 
redusere ventetider viste resultat i januar og februar, men utfordringa auka igjen i samband 
med redusert aktivitet ved poliklinikkane i mars og april. Metode for tildeling av timar ved 
hjelp av «Vel planlagt» er i gong. 
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• Helseføretaka skal kvartalsvis rapportere status på prosjekt «Vel planlagt» med innhald 
og detaljer som gir programeigar god innsikt i framdrifta. 

Lokalt prosjekt for «Vel planlagt» rapporterer kvartalsvis til regionalt prosjekt som rapporterer 
vidare til programleiar og programeigar. Det blir rapportert på både kvalitative og kvantitative 
mål: 

 
Kvantitative  
o Tal timar med fastsett dato passert 
o Tal timar fastsett dato framover  
o Tal timar der tentativ dato er passert  
o Tal timar med tentativ dato framover  
 
Kvalitative 
o Om eininga har etablert rutinar for kurs, fri og fråvær som blir praktisert. 
o Om Gat blir nytta som arbeidsverktøy for planlegging av oppgåver, melding om 

fråvær og liknande. 
o Om oppgåveplan er synleg på intranettet og i Outlook. 
o Om første ledige time blir tildelt fortløpande til pasientane framover i tid. 
o Om timar blir tildelt innafor heile planhorisonten til behandlarane?  

Det er på bakgrunn av oppfordring frå regionalt prosjekt laga ein lokal innføringsplan. Planen 
for Helse Fonna går fram til 30.06.21. Resultatet av arbeidet viser framgang.   

 
Utfordringar 
o Bruken av tentative timar 
o Få legeressursar å planlegge på 
o Få merkantile ressursar  
o For kort planleggingshorisont 
o Rekruttering av legeressursar  
 
Vegen vidare 
o Målbevisst arbeid med å avvikle bruken av tentative timar 
o Gi pasienten første ledige time 
o Jobbe mot målet om ein planleggingshorisont på 6-9 månadar 
o Kontroll over kjent fri og fråvær 
o Stabilitet i ressursane i poliklinikkane 

 
Medisinsk klinikk 
Medisinsk klinikk har «Vel planlagt» som tema i internrapportering, og det er møte mellom 
programleiar og avdelingane fast. Klinikken har også eigne møte med avdelingar som har 
størst utfordring med målsettingane i programmet. 
 
Kirurgisk klinikk 
«Vel planlagt» er jamleg tema ved leiarmøta i Kirurgisk klinikk, der lokal prosjektleiar deltek. 
I tillegg er det faste møte mellom lokal prosjektleiar og seksjons-/avdelingsleiarane.  
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Klinikk for psykisk helsevern 
«Vel Planlagt» er fast punkt i klinikken sine rapporteringsmøte mellom klinikkdirektør og 
avdelingsleiarar. Fokus er på planleggingshorisont, bruk av tentative timar, ventetider, 
fristbrot og tal pasientbehandlingar per behandlar. Utover dette er det faste møte med 
prosjektleiing der ein definerer målsetting for klinikken og monitorerer utvikling.  
 
Klinikk Somatikk Stord 
Det blir gjennomført eigne månadlege møte der ein går gjennom måloppnåing og utfordringar 
knytt til «Vel planlagt». Aktuelle leiarar, klinikkdirektør og prosjektleiar deltek på møta. 
Hovudtema på møta i 2020 har vore å auka planleggingshorisonten og ha eit stort fokus på å 
rydde i tentative timar.  

• Helseføretaka skal planleggje ressursbruk i pasientforløp betre. 

Pasientforløp i sjukehuset er gått gjennom i samband med planlegging av nytt sjukehusbygg 
og plan for arbeidsprosessar etter innflytting. I det operative samarbeidsorganet mellom 
føretaket og kommunane (Fousam) er det i 2020 etablert eit nettverk «Gode pasientforløp og 
Pasientsikkerhet» som har fokus på forløp som går på tvers av spesialist- og 
kommunehelsetenesta. I dette forløpet vil til dømes behandlingskjeden for hjerneslag bli 
gjennomgått. Andre døme på gjennomgang og forbetring av pasientforløp er forløpet for 
pasientar med brystsmerter og Barn og unges helseteneste.  
 
Klinikk Somatikk Stord  
Klinikken har starta eit arbeid med systematisk gjennomgang av utvalde pasientforløp. 
Arbeidet er starta for pasientar som kjem inn i kirurgisk poliklinikk/skadepoliklinkk på 
ettermiddag, kveld, natt og helg. Arbeidsgruppa er godt i gang med gjennomgang og forslag 
til tiltak som i første omgang skal prøvast ut. 
 
Medisinsk klinikk 
Fleire av avdelingane i klinikken arbeidar med forbetring av pasientforløp, og det har vore 
store arbeidsprosessar knytt til pasientforløp i nybygg i løpet av 2020.  
 
Konkrete eksempel i medisinsk klinikk er at forløp for pasientar med brystsmerter er blitt 
poliklinisert, opplæring i avansert diabetesutstyr er overført til gruppeopplæring og auka bruk 
av video- og telefonkonsultasjonar. 
 
Kirurgisk klinikk 
BDS (Bryst diagnostisk senter/radiologisk) og Brystsenteret (kirurgisk) har optimalisert 
pasientforløp innan brystkreft. Brystsenteret fungerer i tett samarbeid med 
mammaradiologane i forhold til logistikk. Vidare koordinerer Brystsenteret og 
mammaradiologisk miljø (BDS) i vekentlege tverrfaglege møte som blir haldne på radiologisk 
avdeling. Her møter kirurg, mammaradiolog, onkolog og patolog. Her deltek også 
støttepersonell som sjukepleiar, radiograf og lis 2. 
 
Gastrokirurgisk avdeling vurderer alle tilvisingar (tjukk- og endetarmskreft) i Helse Fonna i 
forhold til pakkeforløp.  
 
Gjennom organisasjonsutviklingsarbeidet knytt til nybygg, har klinikken gjennomgått 
pasientforløp og vare-/utstyrslogistikk for operasjon, dagkirurgi og bruk av samedagsmottak.  
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Klinikk for psykisk helsevern 
I samband med innføring av pakkeforløp i psykisk helsevern og TSB har det blitt arbeidd med 
å standardisere utgreiingsforløp for å heve kvalitet på utgreiing og effektivisere denne. 
Etterkvart har det avteikna seg eit utfordringsbilete med omsyn til ressursbruk i det einskilde 
utgreiingsforløpet. Det å la alle pasientar gjennomgå ei standardisert utgreiing vil kunne 
medføre ein auka ressursbruk ettersom det er tilstandsbilete som kan greie seg med korte og 
forenkla utgreiingar. Dette er ein problematikk ein må arbeide vidare med slik at ressursbruk 
ved utgreiing er avpassa den einskilde pasienten sine problemstillingar. Ein annan utfordring 
er koordinering av ulike faggrupper i eit utgreiings- og behandlingsforløp. For å få til gode og 
effektive pasientforløp er ein avhengig av god koordinering mellom ulike faggrupper som har 
ulike roller inn i eit utgreiings og behandlingsforløp. Gjennom prosjektet «Vel planlagt» har 
ein arbeidd med å betre den tverrfaglege logistikken, men det må og sjåast på 
kompetansesamansetting i behandlingstilboda. Innan BUP-feltet er t.d. tilgang på legetenester 
for pasientar med ADHD ei utfordring og prioritering av fleire lege-stillingar  og rekruttering 
av legar er sentralt. Gjennom budsjettprosessar prøver ein å legge til rette for ein betre 
kompetansesamansetting i behandlingstilbodet.  

• Helseføretaka skal bidra med fagleg kompetanse for å utvikle regionale faglege 
rapportar som styringsverktøy for å måle og forbetre samhandling mellom kommunar 
og spesialisthelsetenesta og redusere uønska variasjon og variasjon i 
kapasitetsutnytting. 

Helse Fonna har deltakarar i alle produktfora, i Operativt styringsorgan for styringsdata og i 
Strategisk styringsorgan for styringsdata. Samhandlingssjef i Helse Fonna deltek i eit 
samarbeidsforum for Samhandlingsbarometeret. Det har ikkje vore møteaktivitet i dette 
samarbeidsforumet i 2020, eitt møte i 2019. Fagdirektør deltek i regional referansegruppe for 
helseatlas som blir utarbeida i Helse Førde.  

• Helseføretaka skal planleggje og gjennomføre opplæring, rettleiing og oppfølging av 
bruk av regionale faglege rapportar som blir utvikla. 

Helse Fonna har hatt tiltak for å gjere dei regionale faglege rapportane kjent, mellom anna var 
rapportane tema i kvalitetsblogg frå avdelingsleiar for Avdeling for kvalitet og 
pasientsikkerhet. Nokre av rapportane er aktivt i bruk som til dømes rapport for ventetid, 
fristbrot og belegg. Helse Fonna sender innspel til forbetring av rapportar slik at dei skal bli 
ennå meir brukarvennlege.  

• Helseføretaka skal registrere i pasientadministrative system at pasientar har blitt 
vurdert og eventuelt fått tildelt kontaktlege. 

Helse Fonna har ein prosedyre på overordna nivå som skildrar vurdering av behov for og 
tildeling av kontaktlege. I januar 2020 blei det etterspurt status for ordninga i føretaket. 
Tilbakemeldingane var at ordninga var kjent, men lite i bruk. Fagdirektør informerte 
brukarutvalet om kontaktlegeordninga og status for denne i Helse Fonna i februar 2020. 

• Helseføretaka skal nytte systemet Helse Vest har utvikla for elektroniske tilvisingar på 
tvers av somatiske sjukehus i regionen. Tilvisingar på papir skal ikkje lengre nyttast. 

Helse Fonna nyttar systemet for å sende elektroniske tilvisingar på tvers av somatiske 
sjukehus i regionen. Det er gitt undervisning om bruk. 
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2.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert 
rusbehandling  

Mål 2020: 

• Det skal vere høgare vekst i aktivitet og kostnader innan psykisk helsevern og TSB enn 
for somatikk på føretaksnivå. Distriktspsykiatriske senter og psykisk helsevern for barn 
og unge skal prioriterast innan psykisk helsevern. 

Totalt sett har talet på sjukehusopphald i psykisk helsevern gått ned med 15, 9 %, mens 
nedgangen innan somatikk var på 12,8%. Hovudårsak til den store nedgangen i aktivitet på 
døgnavdelingar skuldast Covid19 pandemien og smitteverntiltak i tilknyting til denne og det 
at pasientar ikkje ønskte å ta imot planlagde opphald.  
 
For poliklinisk verksemd var prosentdelen av alle polikliniske kontaktar på 32,9% i psykisk 
helsevern og 67,1% for somatikk i 2019. Psykisk helsevern sin del steig til 34% i 2020. Dette 
representerer ein vekst innan psykisk helsevern på 0,3% frå 2019 til 2020. Tal for somatikk 
viser ein nedgang frå 2019 til 2020 på 4,2%. Hovudårsaka til den store nedgangen innan 
somatikk er den pågåande Covid19 epidemien med omdisponering av personell og 
smitteverntiltak. Innan psykisk helsevern har det vore mindre behov for å omdisponere 
personell samt at ein raskare har greidd å omstille seg og tatt i bruk digitale verktøy i 
behandlingstilbodet.  
 
I 2019 viser rekneskapet at psykisk helsevern nytta 33,4% av føretaket sine midlar. Dette 
gjekk ned til 32,8% i 2020. Somatikk hadde ein tilsvarande auke.  
Innan psykisk helsevern har DPS-a stått for 54,3% av kostandane innan vaksenpsykiatrien  
mot 45,7% i sjukehus. Dette er ein netto auke på 1,6% poeng for DPS i høve 2019. 
Nedgangen for sjukehus har vore på heile 9,4%. Ser vi på forholdet mellom BUP og VOP har 
BUP-feltet auka sin del av midlar frå 16,8% i 2019 til 17,5% i 2020.  
 
I samband med budsjettprosessane har føretaket lagt til rette for høgare vekst i kostnader og 
aktivitet i psykisk helsevern og rus i forhold til somatikk. Dette er følgt opp i 
rapporteringsmøta i føretaket. 2020 har vore eit annleis år grunna Covid19 pandemien som 
har resultert i ein høgare kostnadsvekst innan somatikk enn i psykisk helsevern. Samtidig ser 
føretaket at det har vore ein betydeleg nedgang i både poliklinisk og døgnaktivitet i somatikk, 
mens det har vore ein aktivitetsauke for psykisk helsevern i poliklinikk. DPS og BUP-feltet 
har vore prioritert innan psykisk helsevern og TSB. Føretaket har teke omsyn til målsettinga i 
budsjettet for 2021 og det vil bli følgd opp i drift med tiltaka som er lagt til grunn i 
budsjettprosessen.  

• Prosentdelen pakkeforløp gjennomført innan forløpstid for utgreiing i psykisk 
helsevern barn og unge skal vere minst 80 pst.  

Det elektroniske pasientjournalsystemet (DIPS) har ikkje funksjonalitet som gjer det mogleg å 
rapportere på delen av pakkeforløp som er gjennomført innan forløpstid. Dette er 
funksjonalitet som er etterspurt og ein er i prosess med omsyn til å utvikle det. Dette vil 
tidlegast komme på plass i 2021 i samband med innføring av ny versjon av DIPS (DIPS 
arena). 
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• Prosentdelen pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for 
psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern vaksne og TSB skal vere minst 80 
pst. 

Sjå over. 

• Prosentdelen pakkeforløp gjennomført innan forløpstid frå avslutta avrusing til påbyrja 
behandling TSB i døgneining skal vere minst 60 pst. 

Sjå over. 

•  Minst 50 pst. av epikrisane skal sendast innan 1 dag etter utskriving frå psykisk 
helsevern for vaksne og TSB. 

Delen epikrisar som er sendt innan eitt døgn etter utskriving frå døgnpost har variert i løpet av 
2020 frå 26% til 53%. Snittet ligg på 34%.  Ser ein på delen epikrisar som er sendt innan 7 
dagar ligg denne i snitt på 90%. Det er etablert gode kontroll- og rapporteringsrutinar for å nå 
målsetting på 50%, men det har vore utfordrande å nå målsetting grunna høgt tal 
brukarinnleggingar og dårleg psykiater og psykologspesialist-dekning i periodar ved einskilde 
døgnavdelingar. Alle epikrisar i psykisk helsevern skal kontrasignerast av spesialist for å sikre 
kvalitet på epikrisar. Det viktigaste tiltaket for å nå målsetting for denne indikatoren er 
utdanning og rekruttering av spesialistar.  

• Talet på pasientar med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) skal 
reduserast i 2020. 

VOP 2019: Tal per 31.10.20 
Tal tvangsmiddelvedtak NKI = 392 
Tal pasientar med tvangsmiddelvedtak NKI= 76 
Tal pasientar i døgnbehandling med tvangsmiddelvedtak= 10,2% 
 
VOP 2020: Tal per 31.10.20 
Tal tvangsmiddelvedtak NKI= 176 
Tal pasientar med tvangsmiddelvedtak NKI= 59 
Tal pasientar i døgnbehandling med tvangsmiddelvedtak= 8,6% 
 
BUP 2019: 
Tal tvangsmiddelvedtak: 9 
Tal innlagt tvungen psykisk helsevern: 1 
Tal innlagt tvungen observasjon: 1 
 
BUP 2020: Tal per 31.10.20 
Tal tvangsmiddelvedtak: 2 
Tal innlagt tvungen psykisk helsevern: 1 
Tal innlagt tvungen observasjon: 0 
 
Klinikk for psykisk helsevern har hatt eigen handlingsplan for rett og redusert bruk av tvang 
sidan 2013 innan vaksenpsykiatrien. Denne er blitt revidert jamleg.  Handlingsplanen 
inneheld ei lang rekke tiltak med siktemål å redusere tvangsbruken. Nokon av dei viktigaste 
tiltaka er etablering av ambulante team i form av ACT team og FACT team, innføring av 
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recovery som verdigrunnlag for all pasientbehandling, innføring av nye behandlingstilbod 
som IMR i psykose-behandling, brukarstyrte senger og auka kompetanse hjå 
vedtaksansvarlege. Resultatet har vore ein gradvis reduksjon i del tvangsinnleggingar og 
tvangsmiddelvedtak. 
Innan BUP-feltet er tala små og det er vanskeleg å trekkje nokon konklusjon med omsyn til 
utvikling. Det er blitt arbeidd med betre tilrettelegging av pasientforløpa   
samt betre krisehandtering før/under innlegging for å få ned tvangsbruk. Dette kan sjå ut til å 
ha redusert bruken av tvangsmidlar noko.  

 
Andre oppgåver for helseføretaka i 2020: 

• Helseføretaka skal bidra i arbeidet med rullering av regional plan for TSB 

Klinikk for psykisk helsevern har delteke i arbeidsgruppe i Helse Vest som har arbeidd med å 
utarbeide ny regional plan for TSB 2021-2025. Utkast til plan har vore på høyring hjå 
klinikkleiinga og det er gjeve konkrete innspel i forhold til tiltaka i planen.  
 

2.3 Betre kvalitet og pasienttryggleik 
Mål 2020: 

• Prosentdelen somatiske pasientopphald med pasientskade, målt med metoden GTT, 
skal reduserast på regionalt nivå samanlikna med året før. 

Helse Fonna har i 2019 pasientskadar i 17% av sjukehusopphalda, målt ved GTT-metoden. 
Det blir særleg jobba med å redusere legemiddelfeil, fall, trykksår, underernæring og 
sjukehusassosierte infeksjonar. Fleire aktive forbetringsprosjekt arbeider for å redusere 
pasientskadar. 
 
Legemiddelsamstemming er godt i gang ved Stord sjukehus og ved enkelt avdelingar ved 
Haugesund sjukehus. 
 
Det er oppretta nettverksgrupper innan sår og ernæring som kompetansehevande tiltak, men 
det har vore lite aktivitet i 2020 grunna koronasituasjonen. Helse Fonna nyttar 
trykkavlastande madrassar til pasientar med risiko for trykksår. Helse Fonna har vore sentral i 
utvikling av rettleiar for førebygging og behandling av trykksår som no òg blir teke i bruk av 
andre føretak utanfor regionen. I 2020 blei Helse Fonna-tilsette Målfrid Christoffersen tildelt 
ildsjelpris frå Norsk interessefaggruppe for sårheling for sitt langvarige arbeid med 
førebygging og behandling av trykksår.  
 
Verktøy for tidlig oppdaging av forverra tilstand, NEWS, er teke i bruk ved sengepostar ved 
Haugesund sjukehus. Stord sjukehus er i gong med innføring per november 2020.   
Det blir arbeidd med førebygging av urinvegsinfeksjonar gjennom å auka etterleving av 
prosedyrar for bruk av permanent kateter. Ein har særskilt fokus på operative inngrep og 
kateterbruk, og det er mellom anna utarbeidd ei sjekkliste for indikasjon for kateter. 
IMATIS elektroniske tavler er teke i bruk ved Stord og Haugesund sjukehus. Tavlene gjev 
oversikt over risikoområder for pasientane, og det er eit mål at tavlene framover skal brukast 
til systematisk oppfølging av pasientane sin risiko.  
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• Prosentdelen "enheter med godt sikkerhetsklima" i eit helseføretak skal vere minst 75 
pst. innan utgangen av 2023. 

Helse Fonna når målet om 75% einingar med godt tryggleiksklima i 2020 (kjelde: 
Resultatrapport ForBedring). Fleire einingar har brukt resultat frå Forbetringsundersøkinga 
saman med risikovurdering og HMS handlingsplan til å kartlegge og gjere tiltak for å betre 
tryggleiksklima. Ein ser likevel at mange einingar ikkje dokumenterer arbeid med 
tryggleiksklima systematisk. I 2021 skal verktøyet Synergi takast i bruk til handlingsplanar 
regionalt. Helse Fonna har kome med innspel om at pasientsikkerheit skal synleggjerast i 
malen for handlingsplan som eit verkemiddel for at fleire einingar risikovurderer og gjer tiltak 
på tryggleiksklima. Det vil bli laga ein plan på kva konkrete oppgåver innan HMS og 
pasientsikkerheit ein skal samarbeide om å gjennomføre (t.d. læringsmeldingar).  

• 30 pst. reduksjon i samla forbruk av breispektra antibiotika i 2020 samanlikna med 
2012.5 2020 er siste året for handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetenesta og 
målepunkt for planperioden. 

Helse Fonna har oppnådd ein reduksjon på 21% i forbruk av breispektra antibiotika når ein 
samanliknar dei siste 12 månadane med 2012 (kjelde: rapportportal Helse Vest). Ein har brukt 
definerte døgndosar per 100 liggedøgn som mål på forbruk. Helse Fonna har etablert 
antibiotika team og antibiotikakontaktar i dei ulike avdelingane som skal arbeide særskilt med 
brukt av antibiotika. I 2020 har det vore mindre tilgjenge av ressursar til arbeidet med 
antibiotikabruk, men frå hausten 2020 er smittevernteamet styrka og ein vil sette eit ekstra 
fokus på rett bruk av antibiotika og bruka av den nasjonale rettleiaren for antibiotikabruk. 

• Ingen korridorpasientar. 

Helse Fonna når ikkje målet om at det ikkje skal vere korridorpasientar. Første tertial 2020 
var andelen pasientar på korridor 3% (kjelde: Kvalitetsindikatorar, Helsedirektoratet). Det er 
innan somatikk det er utfordringar med korridorpasientar. Det er langsiktige tiltak, som ny 
bygningsmasse, som vil gi robust måloppnåing med tanke på korridorpasientar, men ein 
arbeider kontinuerleg med å nytte kapasitet på tvers av sengepostar og sjukehus i føretaket. 
Det er etablert rutinar for utlokaliserte pasientar, ved stort trykk på innleggingar blir 
opptaksgrenser mellom sjukehusa endra, og det er etablert kapasitetsmøte.  
 
Medisinsk klinikk 
Medisinsk klinikk har store utfordringar med korridorpasientar. Det er hovudsakleg høgt 
belegg som fører til at pasientane blir lagt på korridor. I 2020 har også auka behov for å 
isolere pasientar på fleirsengsrom medført fleire korridorpasientar. 
 
Klinikken har til utgangen av oktober hatt 1140 pasientar på korridor, av desse var 1113 på 
Haugesund sjukehus, tilsvarande 4,9 % pasientar på korridor. 
 
Ved større overbelegg innførast tiltak som endring av opptaksgrenser, utlokalisering til annan 
post og dedikering av ledige senger mot kveld og natt.    
 
Kirurgisk klinikk  
Kirurgisk klinikk har ved utgangen av oktober hatt 2,2% pasientar på korridor i snitt. I 
perioden september – oktober har det vore eit høgt belegg ved sengepostane, der klinikken i 
oktober hadde 129 pasientar på korridor. Det har òg vore eit høgare tal utskrivingsklare 

https://rapportportal.helse-vest.no/reports/powerbi/Lokale%20rapporter/Helse%20Vest%20RHF/ForBedring/Resultatrapport%20ForBedring%202020?rs:embed=true&filter=Felles_x0020_DimAvdeling%2FForetakfilter%20eq%20%27Helse%20Fonna%20HF%27
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pasientar i oktober 2020.   
 
Klinikk for psykisk helsevern 
I klinikk for psykisk helsevern er det ingen korridorpasientar. Det er etablert regelmessige 
overføringsmøte mellom klinikken sine ulike døgnpostar for å sikre at pasientane får 
behandling på rett nivå og at ledig kapasitet ved dei ulike døgnavdelingane blir best mogleg 
utnytta.   
 
Klinikk Somatikk Stord 
I perioden januar-oktober 2020 har det gjennomsnittleg lege 1,3 pasient på korridor kvar dag. 
Dette utgjer 2,2 % av totalt tal inneliggande pasientar i perioden. På grunn av 
pandemisituasjonen har i tillegg uvanleg mange pasientar blitt isolerte på grunn av mistanke 
om eller påvist covid-19. Då det er få einerom ved Stord sjukehus, har fleirsengsrom vore 
nytta som enkeltrom til isolasjon, noko som igjen har ført til korridorpasientar på dagar med 
høgt belegg. 

• Minst 70 pst. av epikrisene skal sendast innan 1 dag etter utskriving frå somatisk 
helseteneste. 

Delen epikrisar sendt innan ein dag for pasientar utskriven frå somatisk helseteneste var første 
tertial 2020 på 58,6%. Helse Fonna når ikkje målet om at 70 % av epikrisane er sendt innan 
ein dag etter utskriving frå somatisk helseteneste, men talet har vore aukande, tilsvarande tal 
frå 2018 var 50,3 % og for 2019 52,7 % (kjelde: Kvalitetsindikatorar, Helsedirektoratet). 
Epikrisetid er fokus i alle rapporteringsmøta i føretaket.  
 
Medisinsk klinikk 
Om lag 52 % av epikrisane i medisinsk klinikk vart sendt innan ein dag etter utskriving.  
 
Kirurgisk klinikk 
Kirurgisk klinikk når ikkje måltala for epikrisar sendt innan 1 dag. 63% av epikrisane er sendt 
innan 1 dag etter utskriving frå kirurgisk klinikk. Det viser ei positiv utvikling. Samanlikna 
med tal frå 2019 har det vore ei auke på om lag 7%. Fagområda øyre-nase-hals og øye når 
måltala. Medan fagområda gynekologi og bløtdelskirurgi har utfordringar der LIS i rotasjon 
og vikarar gjer at epikrisane som oftast må ha godkjenning av meir erfarne legar. Dette gjer at 
tida frå epikrise er oppretta til den er godkjent blir lengre.  
 
Klinikk Somatikk Stord 
Epikrisetid er tema på månadlege rapporteringsmøte i klinikken.  

• Talet på nye kliniske behandlingsstudiar er auka med 5 pst. i 2020 samanlikna med 
2018.  

Helse Fonna hadde ingen kliniske behandlingsstudiar som var opne for inkludering av 
pasientar  i 2018 og 2019. Det startar ein ny studie hausten 2020 som er open for inklusjon av 
pasientar (ein multisenterstudie). 
 
Det er starta eit arbeid i føretaket for å legge til rette for fleire kliniske behandlingsstudiar. Eit 
samarbeid mellom HR ved Bemanningssenteret og Forskingsavdelinga om tilsetting og 
opplæring av forskingssjukepleiarar til kliniske behandlingsstudiar i føretaket. Det er under 
planlegging tettare samarbeid mellom dei kliniske einingane og medisinske støttetenester 
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(laboratorietenester og radiologi) om tilrettelegging for kliniske studiar. Det er eit 
utfordringsbilete at laboratorie- og radiologitenester er ein knapphets ressurs. I eit mindre 
føretak kan det til ei kvar tid vere store svingingar med omsyn til talet på prosjekt som 
inkluderer pasientar. Dette gjer det utfordrande å finne gode løysingar med omsyn til tilsetting 
og organisering av prosjekta og dei medisinske støttetenestene.  

• Helseføretaka skal arbeide systematisk med læring på tvers i Helse Vest regionen.  

Helse Fonna har utvikla og teke i bruk ein mal for «Læringsmeldingar» i e-handboka. Det er 
publisert og distribuert tre læringsmeldingar med utgangspunkt i uønska hendingar som 
Kvalitetsutvalet har peika på har læringspotensiale for andre.  
Helse Fonna deltek i arbeidet med å legge til rette for melding på tvers mellom føretak i 
regionen i systemet for melding av uønska hendingar, Synergi. Denne meldefunksjonen er no 
i testfase. 

 
Andre oppgåver i 2020: 

• Helseføretaka skal fram mot publisering av nasjonal fagleg retningsline i april 2020 
etablere eit heilskapleg behandlingstilbod for personar med kjønnsinkongruens. 
Tilrådingane Helsedirektoratet har gjort framlegg om (sendt på høyring 27. november 
2019) skal leggjast til grunn ved etableringa, i lag med internasjonal fagkunnskap og 
erfaringar frå tenester på området i andre land. Når endeleg retningsline er publisert, 
må det regionale helseføretaket vurdere om det trengst justeringar i tilbodet.  

Det dreier seg om få pasientar årleg som har eit tilbod i psykisk helsevern grunna 
kjønnsinkongruens. Ansvaret i psykisk helsevern for vaksne pasientar med kjønnsinkongruens 
er funksjonsfordelt til Folgefonn DPS, mens det for barne og ungdomsfeltet er lagt til dei 
respektive barnepsykiatriske poliklinikkane. Klinikken har vore representert i arbeidsgruppe i 
Helse Vest som skal sjå på og kome med tilråding i forhold til korleis dette arbeidet skal 
organiserast i Helse Vest.  

• Helseføretaka skal sørge for at eldre pasientar og pasientar som treng hjelp er sikra 
ambulansetenester/pasienttransport på dag- og ettermiddagstid slik at dei ikkje blir 
sende heim om natta. Det kan gjerast unntak dersom pasienten sjølv ønskjer å reise 
heim. Eit slikt ønskje skal dokumenterast.  

Helse Fonna tar omsyn til når på døgnet pasientar blir sendt heim frå sjukehus. Dette er ein 
dialog mellom blant anna pasient, pårørande, behandlingsansvarleg lege og 
AMK/Ambulansetenesta.  

Helse Fonna har samhandlingsavtalar med kommunar som tilseier at utskriving av pasientar 
skal skje så tidleg som mogleg på dagen. Pasientar skal takast imot i kommunen seinast kl. 
20.30.  

Interne rutinar er tilrettelagde for å unngå grøne transportoppdrag på kveld og nattetid. Helse 
Fonna har etablert ambulansar som berre er aktive på dagtid for å sikre at flest 
transportoppdrag blir gjennomført i normalarbeidstid. På kveld og natt arbeidar ein 
kontinuerlig med å minimere grøne transportoppdrag for å sikre beredskap til befolkninga i 
akutte situasjonar.   



 19 

Det har i lengre tid vore fokus på sengepostane i medisinsk klinikk på tidlig dialog når det 
gjeld å planlegge utreise for pasientar med behov for oppfølging frå kommunen etter utreise. 
Strukturerte vurderingar og sjekkpunkt for når oppdaterte opplysingar bør sendast til 
kommunen er utarbeida og sett i verk. Erfaringar frå dette er at ved elektronisk utveksling av 
gode og oppdaterte opplysingar dagen før planlagt utreise gjer det enklare for den kommunale 
helse- og omsorgstenesta å planlegge tenester slik at utreisetidspunktet ikkje blir forsinka 
unødig. Vidare fører eit godt planlagt utreiseforlaup til at det er lettare for samarbeidande 
partar, deriblant ambulansetenesta, å utføre planlagde transportoppdrag.  

Kirurgisk klinikk følger rutine i samhandlingsavtalar med kommunar. Elektronisk 
meldingsutveksling og varsling skjer fortløpande. Ein arbeider for utskriving så tidleg som 
mogleg og at pasienten blir tatt imot ved kommunen seinast 20.30.  

Klinikk somatikk Stord er i dialog med kommunane jamfør gjeldande tenesteavtalar. 
Elektronisk utveksling med relevant informasjon før planlagt utreise er viktig for at 
kommunen skal planlegge og gi tilbod om tilpassa helseteneste. 

• Helseføretaka skal i samarbeid med kommunane få på plass følgjeteneste for gravide 
og fødande, i tråd med Helsedirektoratet sin nasjonale rettleiar «Et trygt fødetilbud. 
Kvalitetskrav til fødselsomsorgen.» Rettleiaren legg til grunn at det er nødvendig med 
døgnkontinuerleg vaktberedskap og følgjeteneste der det er halvannan time reiseveg til 
fødestaden. Dette er ei rettleiande grense og må fastsetjast ut frå faktisk 
busettingsmønster, ikkje kvar kommunesenteret ligg.  

Helse Fonna har avtale om følgeteneste for gravide og fødande med kommunane Kvinnherad, 
Sauda, Suldal og Ullensvang. 

• Helseføretaka skal delta i etablering av nye kvalitetsregister i tråd med «Plan for 
prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre», mellom anna 
innanfor nevrologi som omfattar motornevronsjukdomar som ALS.  

Helse Fonna har gitt støtte til at det blir utvikla fleire kvalitetsregistre innan psykisk helsevern 
og rus. Arbeidet med etablering av kvalitetsregister for motornevronsjukdommen ALS er 
ikkje blitt prioritert i 2020. I Helse Vest er det stor kompetanse innen motoriske sykdommer 
og det menes at Helse Bergen ivaretar dette godt. 

• Helseføretaka skal ikkje nytte fastlegane til administrativt arbeid som naturleg bør 
ligge til sjukehusa. Dette gjeld mellom anna følgande administrative oppgåver: 

- Vidare tilvising til undersøkingar og kontrollar basert på funn og vurderingar av 
spesialisthelsetenesta. 

- Rekvisisjonar på biletdiagnostikk eller laboratorieanalysar som ledd i dei vurderingane 
som sjukehuset gjer. 

- Rekvirering av pasientreiser til og frå undersøkingar i sjukehus. 
- Sjukmeldingar for sjukehusopphald og første tida etterpå, fram til neste kontroll hos 

fastlege eller ny vurdering hos spesialist, dersom det er indikasjon for det. 
- Resept på nye legemiddel, ved endra dosering og ved skifte av legemiddel. Vanskeleg 

tilgjengelege medikament blir gitt med ved utskriving for dei første dagane. 
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Legeforeininga sine «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus» bør 
leggjast til grunn for samarbeidet med fastlegane. 

 
Helse Fonna har regelmessige møte som praksiskonsulentane og sentrale fagpersonar er 
invitert til å delta i. Tema om god og hensiktsmessig oppgåvedeling blir tatt opp. I tillegg blir 
tema tatt opp i morgonmøte med legane og i leiarmøte i føretaket. 

• Helseføretaka skal auke talet på skaderegisteringsskjema. Alle sjukehus i Noreg er 
pålagt av Helse- og omsorgsdepartementet å registrere eit felles minimum av datasett 
(FMDS) for alle skadepasienter som blei behandla, både poliklinisk og innlagte. 

Saka har vore tema i operativ styringsorgan for felles EPJ (OSO) sidan mars 2019. OSO har 
bedt om at det i regionen blir sett på utfordringane felles, for å få ein samla gjennomgang med 
forbetringstiltak. Dette er nødvendig for å klare å komme i mål med auka registrering og auka 
kvalitet på registreringane. 
Helseføretaket sitt EPJ senter får tilbakemeldingar ein gang i månaden frå NPR på 
feilregistreringar og manglande skaderegistrering. Dette blir sendt vidare til merkantil 
kontaktperson på ortopedisk poliklinikk i Haugesund for oppfølging. 

• Helseføretaka skal følgje opp satsinga på helse og arbeid, og i samarbeid med NAV 
sørgje for at personar som treng samtidige helse- og arbeidsretta tenester for å bli 
inkludert i arbeidsliv eller skole får koordinerte tenester. Arbeidsretta behandling skal 
registrerast i samsvar med regional registreringsrutine.  

Helse Fonna har inngått samarbeidsavtale med NAV Vestland, NAV Rogaland og NAV 
Hjelpemiddelsentral. Det er utpeika kontaktpersonar innan fagområda psykiatri og rus og 
muskel- og skjelettplager. Klinikk for Psykisk helsevern har etablert eige prosjekt innan 
Arbeid og helse som skal sikre auka kompetanse og bruk av arbeidsretta behandling i det 
ordinære behandlingstilbodet ved dei distriktspsykiatriske sentra. Målgruppa er pasientar med 
depresjon og angstlidingar som har falle ut av arbeid eller står i fare for å falle ut av 
arbeidslivet. Satsinga har medført ein gradvis auke av pasientar som får dette tilbodet.  

Ved Stord DPS og Haugaland DPS her føretaket starta opp med individuell jobbstøtte etter 
IPS-modellen i samarbeid med NAV. IPS er ein forpliktande samarbeidsmodell mellom 
NAV, spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta. Målet er å hjelpa menneske med 
moderate til alvorlege psykiske helseproblem, og eventuelt rusmiddelproblem, ut i ordinært 
arbeidsliv. Tilbodet er prosjekt-organisert og har fått prosjektmidlar frå Helsedirektoratet. 

Innan område muskel- og skjelettplager er det etablert ei arbeidsgruppe saman men NAV 
representantar i Sunnhordaland. Vidare er det gjennomført møte med NAV Rogaland, der 
tema har vore utvikling av samarbeid både på system- og individnivå. 

• Helseføretaka skal etablere eit samanhengande behandlings- og rehabiliteringsforløp 
for barn og unge med erverva hjerneskade, jf. vedtak i styret i Helse Vest 12.12.19 (sak 
131/19). Helse Bergen HF skal etablere eit regionalt rehabiliteringstilbod som del (fase 
3) av forløpet. Det blir vist til brev frå Helse Vest datert 19.12.19. 

Helse Fonna har utarbeidd og sendt inn opptrappingsplan for intensiv tverrfagleg habilitering, 
som inkluderer oppfølging av barn og unge med erverva hjerneskade.  Fleire av dei 
anbefalingane som kjem fram i underlagsdokumenta for saka, er allereie implementert i 
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pasientoppfølginga ved Habiliteringsavdelinga. Det som er nytt er tidleg intervensjon for den 
minste gruppa 0-2 år og det er eit spesielt behov for å styrke denne delen av tilbodet. Small 
Step er ein intervensjonsmetode som er anbefalt. Uansett kva for metode ein vel, vil det være 
ressurskrevande. Small Step organiserast med 6 veker intervensjonsperiodar 4-5 gonger i 
løpet av eit år. Gjennomgåande ser vi også behov for auka kompetanse innan feltet språk og 
kommunikasjon i aldersgruppa 0-18 år. Dette må implementerast i heile pasientoppfølginga. 
Denne kompetansen finst ikkje i Habiliteringsavdelinga per i dag. Det er også nødvendig med 
auka målretta foreldrearbeid, auka diagnoseformidling til pasientar samt systematisk 
overføring av diagnoseinformasjon til fagpersonar i førstelinja. For å kunne gje dette tilbodet 
vil det være nødvendig å tilføre kompetanse og ressurs.  

• Helseføretaka skal etablere det samanhengande pakkeforløpet for hjerneslag fase 2, jf. 
brev frå Helse Vest datert 27.11.19, og sikre god registreringspraksis for alle 
målepunkta gjennom heile pakkeforløpet (fase 1 og 2) og følge opp eigne resultat. Den 
nasjonale faglege retningslinja skal liggje til grunn for behandling og rehabilitering ved 
hjerneslag, med dei presiseringane som følger av regionale rutinar og kriterium for 
trombektomi.  

Pakkeforløpsdelen for slagbehandling i den akutte fasen er veletablert i Haugesund. Det blir 
undervist regelmessig på dei involverte avdelingane og vi har annan kvar veke ‘trombolyse-
øving’ (simuleringsøvingar). Kriterier for trombektomi blir regelmessig tatt opp i intern 
undervisning og dei blir følgde, og samarbeid med SUS når det gjelder trombektomi er godt.  
 
Ved Odda sjukehus er registreringspraksis at sjukepleiar i akuttmottak fyller i akuttskjema når 
pasienten kjem til akuttmottak. Lege følger vidare opp med dei andre registreringane på 
skjema, og fysioterapeut registrerer i hjerneslagregisteret. Odda sjukehus har planlagt to større 
øvingar der ein har med seg nevrolog frå Haugesund. Elles skal det være slagsimulering ein 
gong per månad. Nytt teleslagutstyr er innførd ved sjukehuset i 2020. 
 
Helse Fonna har eining for spesialisert rehabilitering ved Stord sjukehus som tar i mot 
pasientar med hjerneslag frå heile føretaket som treng rehabilitering etter den akutte fasen.  
Pakkeforløp og registrering er innarbeidd ved medisinsk avdeling Stord og dei nasjonale 
retningslinjer ligg til grunn. Når det gjeld simuleringsøvingar er det eit arbeid på gang med å 
etablere fast frekvens. 

• Helseføretaka skal utarbeide ein modell som sørgjer for god etterleving av 
innkjøpsavtalar på legemiddel, inngått av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidlar 
(LIS). Helseføretaka skal samarbeide med Sjukehusapoteka Vest i dette arbeidet og sjå 
til arbeidet som er gjort i Helse Bergen HF på området. 

Helse Fonna har etablert rutinar som skal sørge for etterleving av innkjøpsavtalar på 
legemiddel. Rutinane blir i stor grad følgt opp av legemiddelkomiteen i føretaket. 
Legemiddelkomiteen har medlemmer frå klinikkane i føretaket, Haugesund Sanitetsforenings 
Revmatismesykehus og Sjukehusapoteka. Ein nyttar månadsrapportar, utarbeida av 
Sykehusinnkjøp, Divisjon legemidlar, som mellom anna inneheld informasjon om byttegrad. 
Informasjon om byttegrad blir formidla til aktuelle fagmiljø intern og i andre føretak. Helse 
Fonna har god måloppnåing, på nokre fagområde har ein noko å hente på å komme tidleg i 
gang med bytte. Det krev god informasjon om ulike val, men også at ein er aktiv med å trekke 
tilbake reseptar på preparat som ikkje er første val. 
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• Helseføretaka skal følgje opp styrevedtak 100/19 i Helse Vest om kreftkirurgi og 
annan elektiv kirurgi: 

- Helseføretaka skal innføre kompenserande tiltak innan følgjande kreftområde: kreft i 
lunge, bryst og nyre, gynekologisk kreft, kreft i eterøyr, magesekk, lever, galleveier og 
bukspyttkjertel (øvre gastro). I samband med etablering av regionale MDT-møte og 
rutinar for desse skal lokale MDT-møte tilpassast desse rutinane. Helseføretaka skal 
inngå avtaler om dette samarbeidet i tråd med styrevedtak og brev sendt frå Helse Vest 
19.12.19 og 30.01.20. 

- Helseføretaka skal delta i arbeid med å sjå på pasientstraumar mellom føretaka og 
vurdering av spesielle satsingar innanfor avgrensa kirurgiske område. 

- Helse Vest skal i 2020 førebu ny anskaffing av kirurgiske tenester hos private 
leverandører. Helseføretaka skal delta i arbeid med å vurdere behov og utarbeide 
kravspesifikasjon for kjøp av tenester 

- Helseføretaka skal setje i verk tiltak frå nasjonalt prosjekt for å redusere og avvikle 
kirurgiske prosedyrar som ikkje har effekt 

 
Helse Fonna har deltatt i regionale arbeidsgrupper for etablering av MDT møte og samarbeid 
om ulike kreftforløp. På grunn av koronapandemien har det vore forseinking i dette arbeidet. 
Frå 1. januar 2020 overtok Helse Fonna oppfølging av brystkreftscreening i Nord-Rogaland. 
Det har gitt større volum av brystkreftkirurgi. Helse Fonna overtar for Sunnhordland og 
Hardanger frå 1. januar 2022. Det er etablert godt samarbeid mellom Helse Fonna og Helse 
Bergen om kirurgisk og medikamentell behandling for pasientar med brystkreft. Helse Fonna 
brukar aktivt rapportar frå kreftregisteret i forbetringsarbeid.  
 
Det er etablert faste MDT møte mellom radiolog, patolog, kirurg og eventuell onkolog minst 
ein gong i veka innanfor pakkeforløp brystkreft. Eit anna eksempel er Gastrokirurgisk seksjon 
som også har etablert prosedyre om faste MDT møte innanfor gastrokirurgisk pakkeforløp. 
Det har vore ein gjennomgang av kirurgiske prosedyrar for å avvikle prosedyrar som ikkje har 
effekt. 

 

• Dei regionale helseføretaka skal, under leiing av Helse Vest, utarbeide ein plan for 
ParkinsonNet og starte nasjonal iverksetting i 2020. Helseføretaka skal bidra i arbeidet. 
Det vil bli gitt nærmare informasjon, tentativt hausten 2020. 

Nevrologisk avdeling er førebels ikkje kontakta for oppstart av arbeidet. 
Avdelinga har ein parkinson-sjukepleiar, ein logoped og fleire terapeutar som har deltatt på 
kurs i regi av ParkinsonNet, og avdelinga har med suksess motivert fleire terapeutar og 
logopedar i kommunar til å delta i disse kursa. Samarbeidet med andre nevrologiske 
avdelingar, og særskilt også Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) 
er bra, og helseføretaket vil kunne bidra ved behov. 
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2.3.1  Auke helsekompetanse  
 

Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• gå gjennom informasjonsmateriell frå sjukehusa med omsyn til at pasientane skal forstå 
informasjonen dei får betre. Dette gjeld mellom anna informasjon på nettsider og i 
brosjyrar, skilting på sjukehus eller andre behandlingsstader, eller pasientretta 
informasjon om legemidlar. Helseføretaka skal også bidra til det same i dei tiltaka som 
ligg til pasientkommunikasjon i programmet «Alle møter», til dømes brevmalar (Klart 
språk).  

Helse Fonna HF arbeider kontinuerleg med forbetring av informasjonsmateriell, der klart 
språk og godt og relevant innhald har fokus. Vi bidrar i arbeidet med å utvikle FNSP, både 
gjennom produksjon og vedlikehald av innhald, og gjennom deltaking i redaksjonsarbeid og 
kursing. 

Helse Fonna har gitt innspel i høyringsrunden til Helse Sør-Øst sitt prosjekt om klart språk i 
pasientbrev. 

Helse Fonna har nytta prosjektmidlar for å kunne jobbe meir intensivt mot betre 
informasjonsmateriell til pasientane, og hadde i 2019/2020 mellom anna ein auke i bruk av 
behandlingstekstar. 

I prosjektet «Pasientkommunikasjon på nett» er ein del av målet å redusere talet på samtalar 
inn til kontaktsenteret. Pasientar skal i auka grad finne svar på spørsmål på www.helse-
fonna.no. Informasjonen frå kunnskapsbasen som kontaktsenteret bruker er lagt tilgjengeleg 
på nett. Kunnskapsbasen inneheld svar på dei mest stilte spørsmåla på telefon. Svara er 
utarbeida saman med kvar enkelt poliklinikk. Informasjonen som blir gitt ut er godkjent av det 
enkelte fagområde og alle pasientar får lik informasjon. Kontaktsenteret viser til denne sida 
og til behandlingstekster når pasient har spørsmål. Informasjonen er også linka opp i 
chatboten.  
 
Helse Fonna lanserte i april 2020 ein chatbot på nettsida som skal hjelpe til med å finne fram 
til rett informasjon.  Chatbot er eit verkemiddel for å oppnå mål om meir digital 
kommunikasjon mellom pasientar og helseføretak. Dette vil betre tilgjengelegheita for 
pasientane og bidra til at føretaket sine ressursar kan nyttast meir effektivt. Sidan oppstart og 
fram til slutten av oktober 2020 har det vore opna over 800 «chattebobler», noko som tilsvarer 
4,5 «chattar» kvar dag. Det er litt over to spørsmål for kvar chatteboble, dette er bra. Ein ser 
også at brukarane klikkar seg vidare på lenker som ligg i chatboten. Dei fem vanlegaste 
spørsmåla chatboten får er:  

o Korona (ein meny som inneheld dei mest stilte spørsmåla i forhold til 
koronapandemien) 

o Besøkstid 
o Når har eg time 
o Blodprøvar (opningstid laboratoriet/ treng du rekvisisjon, må du betale for blodprøvar) 
o Spørsmål om førebuing til time (fasting, tømming, kan du kjøre før/etter operasjon) 

  

http://www.helse-fonna.no/
http://www.helse-fonna.no/
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• auke bruken av felles behandlingstekstar, bidra til auka kvalitet i eksisterande felles 
behandlingstekstar og til produksjon av nye felles behandlingstekstar. I «Felles 
nettløsning for spesialisthelsetjenesten» har sjukehusa utarbeida over 1 200 
behandlingstekster som helseføretaka kan nytte på sine nettsider.  

Helse Fonna HF har sidan mars 2020 produsert eller skrive om til nynorsk omtrent 50 
behandlingstekstar til Felles nettløysing for spesialisthelsetenesten (FNSP). Dette svarar til 
talet på behandlingstekstar publisert på www.helse-fonna.no. Dette er i hovudsak tekstar som 
avdelingane sjølv har ønskt, eller tekstar som svarar på spørsmål som kjem via chatbot, 
telefon eller tilbakemeldingar på nettsidene. Behandlingstekstane ligg tilgjengeleg på helse-
fonna.no og chatbot. Alle behandlingstekstane er linka til chatbot. Kontaktsenteret bruker 
behandlingstekstar når dei snakkar med pasientar og fortel kor pasienten kan finne dei.  
 
Sidan hausten 2019, då prosjektet «Pasientkommunikasjon på nett» starta, har radiologisk 
avdeling og klinikk for psykisk helsevern kome inn i kontaktsenteret. Derfor har også talet på 
telefonar auka. Det kjem inn omtrent 0,6 telefonar for kvar konsultasjon i Helse Fonna. Dette 
er framleis eit høgt, men stabilt tal frå 2019 til 2020, sjølv om fleire poliklinikkar no blir 
dekka av kontaktsenteret.  
 
Vi ser at fleire og fleire brukar digitale løysingar. Det er derfor viktig å halde fram med 
arbeidet og sørge for at løysingane er oppdaterte. Dersom informasjonen på nett er mangelfull 
vil ikkje brukaren gå tilbake fleire gonger. Kontaktsenteret får slike tilbakemeldingar frå 
pasientane. Derfor er dette arbeidet viktig å oppretthalde og fortsetje å utvikle. 
 

2.3.2  Forsking og innovasjon 
 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• gje fleire pasientar tilgang til utprøvande behandling. Utprøvande behandling skal som 
hovudregel gis som ein del av ein klinisk studie. 

Helse Fonna HF har fokus på tiltak som gjer at føretaket kan auke omfanget av kliniske 
studiar ved revisjon av forskingsstrategien. Det er konkrete planar for å utdanne 
studiesjukepleiarar og lage ein plan for korleis dei kan vere tilgjengelege for nye studiar.   
 

Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• nytte innovative offentlege innkjøp der dette er relevant 
• lage rutinar for samarbeid med næringslivet der dette er relevant 
• vere aktive pådrivarar i innovasjonsarbeidet 
• nytte idémottaket til å registrere innovasjonsprosjekt 
• rapportere på indikatorar for innovasjonsaktivitet- og nytte 

Helse Fonna har etablert rutinar som gjeld for heile føretaket som skildrar innmelding, 
oppfølging og godkjenning av innovasjonsprosjekt. Helse Fonna har avtale med VIS som 
teknologioverføringsselskap. VIS skal gi støtte og rettleiing i innovasjonsprosjekt. 
Idémottaket blir nytta i Helse Fonna, i 2020 har det vore fleire tiltak for å synleggjere 
mottaket, og det er etablert ei gruppe som følger opp innmelde idear.  

http://www.helse-fonna.no/
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Eit døme på innovasjonsprosjekt i Helse Fonna er ViMo, som blei lansert i oktober. ViMo er 
eit digitalt hjelpemiddel som barn og unge kan bruke for å trene sosiale ferdigheiter. Helse 
Fonna har utvikla dette saman med Youwell. Prosjektet har hausta gode tilbakemeldingar og 
fått økonomisk støtte frå Helse Fonna, Helse Vest, Extrastiftelsen, Innovasjon 
Norge, Autismeforeningen og Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og 
Narkolepsi i Helse Vest. 
 

3 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• auke bruken av simulering for kompetanseheving, og samarbeide med andre 
helseføretak om utvikling og deling av opplegg for simulering. 

Helse Fonna har etablert eit simuleringssenter i avdeling for kvalitet og pasientsikkerheit. 
Simuleringskoordinator er tilsett i full stilling. Det vil bli etablert eit simuleringsråd som 
mellom anna skal bidra til god prioritering av simuleringsaktivitetar.  

Det er godt samarbeid mellom føretaket og regionalt simuleringssenter.  

Klinikk for psykisk helsevern har utdanna fleire instruktørar innan simulering ved Seksjon 
spesialisert behandling Valen sjukehus og Spesialisert behandling Haugesund sjukehus. Ved 
Valen sjukehus har ein tatt i bruk ein tidlegare døgnpost til simuleringstrening. Innan Møte 
med aggresjonsproblematikk (MAP), er klinikken i ferd med å utdanne instruktørar ved alle 
seksjonar. MAP inneheld simuleringstrening i møte med aggresjon og vald og er obligatorisk 
opplæring for alle medarbeidarar. Grunna pandemien med koronavirus har det vore mindre 
høve til å arbeida med simulering enn planlagt. 

• samarbeide med Folkehelseinstituttet om å gjennomføre kontinuerlege 
PasOppundersøkingar blant pasientar i døgnbehandling i psykisk helsevern og TSB. 

Det er etablert samarbeid med FHI om gjennomføringa av undersøkinga. Kontaktpersonar er 
oppnemnde. Tala så langt for 2020 viser at det er få pasientar som har svart. Det er ulike 
årsakar til dette.  

Til dømes: For lite merksemd frå helseføretaket si side (informasjon/motivasjon) og det at  
pasientane vel ikkje å svare eller synes det å svare digitalt ikkje er så lett. Klinikken har på 
bakgrunn av tilbakemeldingar frå FHI sett i gong tiltak for å få opp svarprosenten i 2021. 

• innføre, i samarbeid med kommunane, betre rutinar for å avklare hjelpebehov hos barn 
og unge. Desse rutinane skal innrettast i tråd med tilrådingar frå Helsedirektoratet, som 
tentativt skal ligge føre våren 2020. 

Innan BUP-feltet har klinikk for psykisk helsevern gjennomført og implementert prosjektet 
«Barn og unges helseteneste». Hovudmålsetting med prosjektet var å etablere heilskaplege 
pasientforløp ved barne- og ungdomspsykiatriske tilstander, ei klar ansvarsfordeling mellom 
dei ulike involverte instansane samt eit verktøy som kan hjelpe helsepersonell til å gi god og 
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effektiv helsehjelp. Pasientane og deira pårørande skulle få eit kart over dei ulike tenestene og 
kva hjelp dei kunne forvente å få.  

Prosjektet vart gjennomført saman med brukarane, fastlegar og dei ulike kommunale 
instansane innan helse og oppvekst for barn og unge. Resultatet av prosjektet er at kommunale 
instansar og spesialisthelsetenesta har ei klar forståing av kva ein har ansvar for og korleis ein 
skal gå fram for å hjelpe pasientane på ein best mogleg måte. Pasientane og brukarane har på 
si side fått hjelp til å navigere i ein uoversiktleg jungel av hjelpeinstansar. Som eit resultat av 
prosjektet ser ein at talet på avviste tilvisingar i spesialisthelsetenesta går ned og at ein i større 
grad får tilvist dei rette pasientane. Prosjektet har og gjort det lettare for barnehage, skule, 
barnevern og kommunale helsetenester å vite kor dei kan vende seg for å søkje råd og 
vegleiing i forhold til barn og unge som dei tenkjer har eit hjelpebehov.  

• implementere tverrfaglege oppsøkjande behandlingsteam innan psykisk helsevern der 
det er folketalsgrunnlag for det. 

Alle DPS-a i klinikk for psykisk helsevern har etablert oppsøkande behandlingsteam. I 
hovudsak har ein satsa på oppsøkande samhandlingsteam etter ACT og FACT modellen.  

o Folgefonn DPS har etablert FACT team i ordinær drift for alle kommunar i sitt 
opptaksområde.  

o Ved Haugaland DPS har ein saman med Haugesund kommune etablert ACT team. 
Dette går frå prosjekt i 2020 til ordinær drift i 2021.  

o Forprosjekt FACT psykose ved HDPS starta opp 2020. 
o Forprosjekt FACT Rus ved HDPS starta opp 2020. 
o Prosjekt FACT team Stord DPS starta opp 2020.  

• auke bruken av skjermtolking. 

Helse Fonna har ein overordna rutine for bruk av tolketeneste. Rutinen omtaler bruk av 
skjermtolking. Føretaket legg til rette for auke i bruken av skjermtolking, mellom anna ved å 
investere i nødvendig utstyr. 
 

3.1 Helsefellelsskap 
 

Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• innrette samarbeid med kommunane i tråd med mål og rammer fastsett i NHSP og i 
tråd med avtale mellom regjeringa og KS av 23. oktober 2019 om innføring av 
helsefellesskap. 

• setje konkrete mål for kompetansedeling saman med kommunane i helsefellesskapa. 
• gje innspel til neste nasjonale helse- og sjukehusplan saman med kommunane i 

helsefellesskapet. 

Arbeidet med etablering av helsefellesskap i Helse Fonna sitt område starta opp på 
Toppleiarforum i november 2019 der dette var hovudtema. Toppleiarforum gav signal om at 
helsefellesskapet skal bygga på den samhandlingsstrukturen, med ansvarsfordeling på tre 
nivå, som vi allereie har: 1. Toppleiarforum, 2. Samhandlingsutvalet, 3. områdemøte, faglege 
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nettverk og FOUSAM. Denne modellen samsvarer godt med nasjonale føringar.  
 
Samhandlingsutvalet inviterer til ekstraordinære områdemøte for å få innspel til etablering  av 
helsefellesskapet. Aktuelle diskusjonstema er mandat, beslutningsprosessar og 
oppgåvefordeling på dei ulike nivåa og  korleis vi skal involvere fastlegar og brukarar i 
helsefellesskapa. Fastlegar og brukarrepresentantar blir inviterte til å delta i debatten. Formell 
etablering av helsefellesskapet vil skje på Toppleiarforum våren 2021.    
 
Arbeidet med å sette konkrete mål for kompetansedeling saman med kommunane og innspel 
til neste nasjonale helse- og sjukehusplan vil starte når helsefellesskapet er etablert. Dette er 
tema som det også vil bli jobba med i samband med Helse Fonna sin nye utviklingsplan, og 
som tar utgangspunkt i aktivitetsplan utarbeida av prosjektgruppa «kompetanse, utdanning og 
rekruttering der representantar frå Helse Vest RHF og KS Vest har delteke.  
  

3.2 Utviklingsplanar 
 

I arbeidet med utviklingsplanen skal helseføretaka: 

• prioritere utvikling av tenester til pasientar som treng tenester frå både 
spesialisthelsetenesta og den kommunale helse- og omsorgstenesta. Dette planarbeidet 
skal vere tufta på felles planlegging og utvikling i helsefellesskapa. Barn og unge, 
vaksne med alvorlege psykiske lidingar og rusproblem, skrøpelege eldre og personar 
med fleire kroniske lidingar skal prioriterast i dette arbeidet. 

• gå gjennom akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus i samarbeid med kommunane. 
• fastsetje konkrete mål for flytting av tenester heim til pasientane ved hjelp av 

teknologi. 
• gå gjennom organisering, leiing og kompetanse i akuttmottaka og foreslå 

forbetringstiltak. 
• lage ein plan for å sikre tilstrekkeleg kompetanse. Det skal leggjast til rette for livslang 

læring og ein heiltidskultur. Sjukepleiarar og helsefagarbeidarar skal ha prioritet i dette 
planarbeidet. 

Styret i Helse Fonna HF har vedteke mandat for arbeidet med ny utviklingsplan som skal 
ferdigstillast innan utgangen av 2021. Planen skal utarbeidast i tråd med nasjonale og 
regionale føringar. Administrerande direktør er eigar av prosessen og ansvar for koordinering 
og framdrift er lagt til samhandlingssjef. Ansvar for prosess og innspel til dei ulike områda 
som særskilt skal vurderast er lagt til aktuelle klinikkdirektørar.  

Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• lage ny lokal utviklingsplan i tråd med føringane ovanfor innan utgangen av 2021. 
Planen skal sendast på høyring før endeleg behandling.. 

Utkast til utviklingsplan skal leggast fram for styret i Helse Fonna hausten 2021 før planen 
blir sendt ut på høyring. Planen skal godkjennast av styret før den blir sendt over til Helse 
Vest innan utgongen av 2021.  
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Læreplassar  
 

Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• auke talet på lærlingar både i helsefag og i andre lærefag som er relevante i sjukehus og 
sjukehusdrifta i løpet av planperioden 2020–2023. Arbeidet med å auke talet på 
helsefagarbeidarlærlingar skal prioriterast i planperioden. 

Helse Fonna har hatt eit stabilt inntak av lærlingar dei siste åra, og har lærlingar innan tre fag: 
ambulansefag, helsefagarbeidar og institusjonskokk. Det har vist seg utfordrande å auke talet 
innan desse faga, mellom anna grunna avgrensa tilgang på ressursar til rettleiing. 

Føretaket vurderer kontinuerleg moglegheita til å auke talet på lærlingar og å ta inn lærlingar 
innan andre fagområde.  

• opprette eit opplæringskontor for helsefagarbeidarlærlingar og andre relevante lærefag 
i kvart helseføretak. Helseføretaka bør samarbeide om opplæringskontora der det er 
tenleg. 

Helse Fonna har planlagt etablering av eit internt organisert opplæringskontor for lærlingar 
organisert i HR, knytt til avdeling for utdanning og kompetanse. Kontoret er ikkje endeleg 
etablert. Opplæringskontoret skal ha det overordna ansvaret for opplæring og oppfølging av 
lærlingane i føretaket. 

• bidra i nasjonalt kompetansedelingsprosjekt for å følgje opp målet om fleire lærlingar. 
Helse Stavanger HF skal leie arbeidet. 

Føretaket er så langt ikkje involvert i dette prosjektet.  

 

3.3 IKT-utvikling og digitalisering 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å:  

• vidareføre arbeidet knytt til modernisering av journalsystema 
• vidareutvikle digital infrastruktur og arbeidet med IKT-sikkerheit 
• innføre og utvikle nødvendige nasjonale e-helseløysingar og standardar 
• gjennomføre tiltak for betre kvalitet på og tilgjengelegheit til helsedata 
• auke samordninga av helseregionene si IKT-utvikling 

 
Helse Fonna har etablert klinisk fagråd for IKT med oppstart i oktober 2020. Fagrådet skal 
bidra i forbetringsarbeid med journalsystema og særleg gi innspel slik at systema har god 
brukaroppleving, bidreg til god ressursbruk og betre kvalitet og pasientsikkerheit. Helse 
Fonna deltek i regionale fora for arbeid med IKT sikkerheit. 
 
Helse Fonna har eit pågåande infrastrukturprosjekt for å sikre god wifi- og mobildekning på 
sjukehuset i Haugesund. Behovet for god digital infrastruktur er aukande og vil vera eit viktig 
grunnlag for å ta i bruk smarttelefonar til mellom anna alarmfunksjonalitet. Helse Fonna har 
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tatt i bruk sjølvbetjent innsjekk og betaling gjennom prosjektet Vel Møtt både ved Stord 
sjukehus og Haugesund sjukehus. 
 
Sengeposttavler frå prosjektet pasientflyt og ressursar under Vel Møtt er i bruk ved Stord 
sjukehus og blir innført på sengepostar i Haugesund innan utgangen av 2020 

 
 

4 Krav og rammer 2020 

4.1 Styringsinformasjon  
 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å:  

• vidareutvikle og bruke felles regionale dataplattformen (datavarehus) 
• ta i bruk regionale verktøy for rapportering, analyser og prediksjon 
• bidra til å nå måla for styringsinformasjon og analyse. 
• bidra til å utvikle felles datastruktur og regionale styringsverktøy for planlegging av 

radiologi, operasjoner og prehospitale tenester 
• fortløpande ta i bruk nye analysar og verktøy som blir utvikla regionalt på nye område. 

Helse Fonna deltek i dei regionale møtepunkta som er etablert for forvaltning, utvikling 
og deling av styringsinformasjon. Dei regionale verktøya for rapportering, analyser og 
predikasjon blir nytta i den daglege drifta og rapporteringa i leiarlinja, til styret og eigar. 

 
 

4.2 Bemanning, leiing og organisasjon 
 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• nytte ressursane på ein god måte, planleggje med rett person til rett oppgåve til rett tid. 
Føretaka skal utvikle strategiar og tiltak for riktig bruk av kompetanse og rett 
oppgåvedeling. I dette arbeidet skal dei bruke kunnskapsgrunnlag frå 
arbeidsplansystemet og felles analysar i prosjekt «Vel planlagt» og «Samskapt 
planlegging» til bemanningsplanlegging. 

Føretaket nyttar dei ulike verktøya som styringsgrunnlag for aktivitet og 
bemanningsplanlegging, sjølv om det i varierande grad blir nytta målretta i klinikkane. Dette 
er eit utviklingsområde som treng omstilling og tid for å nytte det som optimale 
styringsverktøy. Som eit ledd i kravet om tildeling av direkte time til pasientane, 6-9 månadar  
fram i tid har Helse Fonna laga ein rutine for langtidsplanlegging av kjent fri og fråvær, som 
er implementert i føretaket. Bemanningsavdelinga planlegg kurs i «Avansert 
oppgaveplanlegging» for å følge opp leiarane og merkantilt personell. Helse Fonna nyttar 
«Samskapt planlegging» i arbeidet med bemanningsplanar, men er ikkje i mål med dette. 
Bemanningsavdelinga har hatt opplæring i den reviderte utgåva av «Samskapt planlegging», 
for å kunne hjelpe leierane i Helse Fonna med å planlegge bemanninga betre med bakgrunn i 
drift og belegg/kunnskapsgrunnlaget.  
Arbeidet knytt til overordna kompetanseplan for føretaket vil også omfatte strategiar og tiltak 
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for rett bruk av kompetanse og rett oppgåvedeling. Dette vil inngå i handlingsplanen. 

• registrere eventuelle unntak frå Arbeidsmiljølova i arbeidsplansystemet. 

Leiarar inngår avtale med tillitsvald om utvida AML-grenser og eventuelt arbeidstilsynet der 
det er nødvendig. Bemanning legg avtalane inn i GAT, på den måten blir eventuelle grenser 
justert på den einskilde medarbeidar. Rapportar i ny rapporteringsmodul gir leiarane verktøy 
for å følge utviklinga i mulige AML-brot – type brot, årsak og innafor dei ulike yrkesgrupper. 
Dette er også tema i rapporteringsmøte med leiarar. Vidare inngår mulige AML-brot i 
årshjulet/rapporteringa til AMU.  
 

4.2.1  Personell, utdanning og kompetanse  
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• gjennomføre regional opplæring av merkantilt personell, i første omgang 
helsesekretærar. HSO 

Helse Fonna tek del i det regionale arbeidet med å etablere og gjennomføre opplæring av 
merkantilt personell i første omgang sekretærar. Programinnhaldet er definert. Som følge av 
koronapandemien er det i gang eit arbeid for å utforme ei digital løysing av 
opplæringsprogrammet. Føretaket vil starte opplæring når digital løysing føreligg. 

• sikre breiddekompetanse innanfor behandling av eldre. Alle store akuttsjukehus skal ha 
spesialist i geriatri. I Helse Vest gjeld dette sjukehusa i Bergen, Stavanger, Haugesund 
og Førde.  

Helse Fonna har sidan 2009 hatt ei geriatrisk døgn- og poliklinisk eining ved Haugesund 
sjukehus. Der tilvisast og behandlast pasientar frå heile Helse Fonna sitt opptaksområde. Det 
er per november 2020 éin ferdig utdanna legespesialist i geriatri tilsett i 100% stilling, samt 
éin B-grein LIS under greinspesialisering i geriatri som også er tilsett i 100% stilling. Det blir 
i tillegg henta inn faste overlegevikarar som er spesialistar i geriatri gjennom året når det er 
nødvendig. Det er for tida ein vakant stilling som overlegespesialist i geriatri ved eininga. I 
LIS2 utdanninga i indremedisin er det lagt inn 6 månader rotasjon i geriatri også for legar 
under utdanning i indremedisin/B-grein innan andre område med krav til indremedisinsk 
rotasjon for å sikre geriatrisk grunnkompetanse også ved andre einingar i føretaket som 
behandlar eldre. 

4.2.2  Inkluderingsdugnad  
 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å:  

• setje i verk eigen plan og etablere rutinar for rapportering knytta til 
rekrutteringsarbeidet for å nå målsettingane til inkluderingsdugnaden. Det skal 
rapporterast på arbeidet innan 1. november 2020. 

• vurdere å ta i bruk traineeordningar i arbeidet for å nå måla i inkluderingsdugnaden.  

Helse Fonna har representant i regional arbeidsgruppe som  arbeider med tiltak for å nå måla i 
«inkluderingsdugnaden». Arbeidet har fokus på rekruttering, rapportering og samarbeid med 
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NAV. Det blir arbeidd med å finne løysing/metode som kan føre til god rutine for 
rapportering. Arbeidsgruppa vil fortsetja å jobba med rutinar og sjå på moglegheit for å nytta 
traineeordning som er tilpassa inkluderingsdugnaden sine rammer. Koronapandemien har 
sinka dette arbeidet.  

4.2.3 Sjukehuspraksis for legar i spesialisering i allmennmedisin  
 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• leggje til rette for ein felles modell for sjukehuset sin del av allmennlege-
spesialistutdanninga i Helse Vest. Helseføretaka skal synliggjere handlingsrommet for 
ALIS-spesialisering gjennom bruk av planlagte permisjonar som foreldrepermisjonar, 
forskingspermisjonar og andre permisjonar i eige føretak. 

Arbeidet med felles modell for sjukehuset sin del av allmennlege-spesialistutdanninga pågår i 
regi av RegUt. Det er vedteke felles mal for fagavtale mellom kommunane og helseføretaka. 
Avtale er send til alle kommunane i Helse Fonna. Så langt er det returnert underskrivne 
avtalar frå åtte kommunar. Det er vidare vedtatt i RegUt at det skal etablerast kontakt med 
regionalt ALIS-kontor, når dette trer i funksjon i løpet av hausten 2020. Ein ser føre seg at 
ALIS-kontoret skal vere bindeledd mellom helseføretaka og kommunane, og at aktuelle 
sjukehusstillingar for ALIS blir samla i ein marknadsplass som er tilgjengeleg for alle 
kommunar og ALIS. Det er sendt ut informasjon til alle leiarar i aktuelle spesialitetar om at 
ein må legge til rette for å ta inn ALIS når desse søker på vikariat. 

• ha god dialog og godt samspel med utdanningssektoren for å sikre at utdanningane har 
kapasitet, kvalitet og innhald som er tilpassa tenesta og befolkninga sine behov. 

Eining for læring ved Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Bergen har fått tilsegn om eit 
prosjekt med overordna målsetting å betre studentane si læring i utplasseringspraksis. 
Prosjektet skal undersøke om utvida opplæring/kurs for legar i kliniske fag i 
rettleiingsmetodikk gir betre studentlæring og nytte for klinikarane. Dette er planlagt starta i 
2022, og opplæringa er i regi av prosjektet frå UiB. Dette gir moglegheit til å setje fokus på 
verdien av utplasseringspraksis i medisinstudiet, samt å bidra til at utplasseringspraksis får 
best mogleg kvalitet. 

Det føreligg overordna avtale om institusjonelt samarbeid om forsking, innovasjon og 
utdanning mellom Høgskulen på Vestlandet og Helse Fonna. Det er etablert ei felles 
arbeidsgruppe som skal vurdere praksismodellar i sjukepleiarutdanninga, som følge av 
endring i ny forskrift om nasjonal retningslinje for sjukepleiarutdanning. Føretaket er 
representert i Fakultetsrådet for helse- og sosialvitenskap, HVL.   

Føtetaket har representant i det regionale samarbeidsorganet for utdanning. 
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• ta i bruk kompetanseportalen til dette formålet for å sikre ein standardisert og meir 
føreseieleg planlegging og gjennomføring av praksisperiodar for legar og helse- og 
sosialfaglige utdaningar 

Alle LIS legar som blir utdanna i ny utdanningsmodell, får tildelt planar for læringsmål 
svarande til den spesialistutdanninga dei tek, samt for felles kompetansemål. Læringsmåla blir 
jamleg gjennomgått av LIS saman med retteleiar, for å vurdere om LIS har oppnådd 
tilstrekkeleg kompetanse til at læringsmålet er fullført og kan godkjennast. Nokre avdelingar 
har laga «progresjonsmal» for læringsmåla, med forventa progresjon i utdanningsløpet når det 
gjeld fullføring av læringsmål. 

Helsefaglærlingar nyttar kompetanseportalen som læreplan i helsearbeidarfaget. Læringsmåla 
blir jamleg gjennomgått av lærling saman med rettleiar og lærlingansvarleg. Same løyning er 
under planlegging for ambulanselærlingar. For sjukepleiarstudentar er det i gang eit regionalt 
arbeid for å nytte Kompetanseportalen som dokumentasjon for læringsaktivitetar/-mål i 
praksisperiodar. Helse Fonna tek del i arbeidet. 

4.2.4  Kvalitetsoppfølging av spesialistutdanning 
 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å:  

• bidra til å utvikle felles styringsinformasjon og metodikk for kvalitetsoppfølging av 
utdanning av spesialistar 

Helse Fonna har ein LIS-representant i den regionale arbeidsgruppa for kvalitetsoppfølging av 
LIS-utdanninga i Helse Vest. Denne gruppa har nyleg starta arbeidet. Rettleiarkurset i Helse 
Fonna er vidareutvikla, slik at det blir strukturert opplæring i individuell rettleiing, 
grupperettleiing og vurdering av kompetanse. Dette kurset blir tilbydd alle spesialistar, og blir 
obligatorisk for LIS-utdanninga. Alle spesialitetar har utdanningsansvarlege overlegar som 
skal legge til rette for best mogleg kvalitet i spesialistutdanninga. Desse har tilbod om lokale 
og regionale samlingar for utveksling av erfaringar og best mogleg samordning av 
spesialistutdanninga. 

• følgje opp utdanning av LIS-legar og legge til rette for forbetring av utdanningsløpet 

Utdanningskoordinerande overlege har halvårlege møte med LIS 1 på dei ulike sjukehusa i 
føretaket, der LIS 1 får høve til å gi tilbakemelding om korleis tenesta fungerer og om 
utdanninga blir ivaretatt. Desse møta er eit av grunnlaga for vidare arbeid med å sikre at 
aktuelle krav til utdanninga blir etterlevd. Utfordringa er at driftsmessige behov gjer at det er 
vanskar med å få avsett tid til internundervisning, rettleiing, etc. Dette gjeld i første rekke LIS 
1. Framdrift, evaluering, utfordringar, m.m. blir jamleg lagt fram for leiinga for oppfølging og 
avgjerd.  
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4.2.1 Bruk av lønnsforhandlingsmodulen 
 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• nytte lønnsforhandlingsmodulen i lønnsforhandlingar i alle delar av prosessen, 
inkludert overføring til lønn. 

Helse Fonna nyttar lønnsforhandlingsmodulen som verktøy i samband med lønsoppgjer.  
Modulen blir blant anna nytta til å ta ut rapportar knytt til dei ulike fagforeiningane, noko som 
har gitt eit meir kvalitetssikra rapportgrunnlag. Overføring av lønsoppgjeret til løn blir gjort  
for i overkant av 90 prosent av dei tilsette.  Utfordringa med systemet er at brukarterskelen er 
høg for fagorganisasjonane, då dei har eigne system som dei nyttar og får god hjelp til 
sentralt.  
 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• sikre at funna frå Riksrevisjonen blir følgt opp, samt sikre tilstrekkeleg kunnskap om,     
og registrering av, bierverv. 
 
Føretaket har rutinar for at medarbeidarar registrerer bierverv i biervervsmodulen, og at 
bierverv som blir registerert blir løpande behandla av leiar i samsvar med fullmaktsstrukturen, 
dvs. at bierverv skal godkjennast av direktør (nivå 2). HR gir informasjon og råd i spørsmål 
knytt til handtering av bierverv. Føretaket gjennomfører årleg informasjonskampanje for 
registrering av bierverv.  

4.2.2  Oppfølging av undersøkinga ForBedring  

• Lage handlingsplanar til «ForBedring» i Synergi og bruke Synergi aktivt for å følgje 
status og framdrift på identifiserte tiltak.  

Undersøkinga ForBedring vart gjennomført våren 2020. Svarprosenten i Helse Fonna var på 
74%. Helse Fonna lagar handlingsplan basert på resultat frå ForBedring, årleg 
risikokartlegging, synergimeldingar både på pasientsikkerheit, ytre miljø og HMS, 
vernerundar og eventuelle finkartleggingar på kjente risikoområder. Denne handlingsplanen 
lagar kvar eining/seksjon/klinikk i eit eige dokument som er lokalt utarbeida med mal for 
risikovurdering og handlingsplan. Det blir til slutt laga ein overordna handlingsplan for 
føretaket basert på klinikkane sine handlingsplanar. Alle handlingsplanane i føretaket blir 
lagra på felles område, og følgt opp gjennom året. Den overordna planen blir tatt opp i AMU 
to gongar i året. 

Gjennom året har det regionalt vore jobba med moglegheit for å føra denne handlingsplanen i 
Synergi. Dette for å samle informasjon der det er lett tilgjengeleg, samt aktivt kunne bruke 
Synergi for å følge opp status og framdrift på identifiserte tiltak. Denne handlingsplanen er 
ikkje klar enno, men er i siste fase der ein prøver ut og etterspør moglegheiter i Synergi. Helse 
Fonna etterspør blant anna moglegheit for å laste opp og lagre årleg risikovurdering saman 
med handlingsplan.  
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Det er etablert eit samarbeid mellom HMS og pasientsikkerheit og kvalitet som ein ønsker å 
vidareutvikle. Systematiske tiltak som framtidig samarbeidsplan i Synergi og felles system for 
læringsmeldingar, kan vidareutvikle og betre integreringa mellom desse to områda. 

4.2.3  Nasjonal bemanningsmodell 
 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• bruke nasjonal bemanningsmodell for å sikre tilstrekkelig framtidig kompetanse og 
riktig dimensjonering av utdanningskapasitet.  

• bidra med kompetanse og ressursar til å gjennomføre strategisk planlegging av 
utdanning og kompetanse innanfor valte yrkesgrupper og spesialiteter innan utgangen 
av 2020 under leiing av Helse Vest RHF. 

Helse Fonna har starta arbeid med utarbeiding av overordna kompetanseplan for føretaket, der 
kartlegging av framtidige kompetansebehov, vurdering av framtidig kompetansesamansetning 
som er nødvendig for å løyse oppgåvene i føretaket, samt utarbeiding av handlingsplan, 
inngår i arbeidet. Klinikkane er tett på i dette arbeidet. Handlingsplan skal vere klar våren 
2021.   

Helse Fonna deltek i regionalt arbeid knytt til kompetanseutvikling, der bemanningsmodellen 
inngår som verktøy. Føretaket nyttar ikkje modellen isolert i føretaket, grunna kompetanse-/ 
ressursmessige forhold. 

Helse Vest RHF ber helseføretaka om å:  

• rapportere på etterleving av forskrift om leiing og kvalitetsforbetring innan 15. april 
2020, mellom anna korleis den årlege gjennomgangen er lagt opp og erfaringar så 
langt.  

Helse Fonna har sidan 2013 gjennomført leiinga sin gjennomgang av internkontroll og lagt den 
fram for styret i helseføretaket. Metodikken er tilpassa ny forskrift. Styret i Helse Fonna 
handsama på møtet 19.12.19 leiinga sin gjennomgang i sak 75/19 og tok saka til etterretning. 
Det er planlagt leiinga sin gjennomgang for 2020 i desember. 
 

4.3 Tiltak innan eigedomsområdet 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å:  

• kartleggje bygga sin tekniske tilstand, funksjonell eignaheit og registrere dette i 
Multimap.  

Helse Fonna har kartlagt bygga sin tekniske tilstand, funksjonell eignaheit og registrert 
resultata i Multimap. Grunna den store ombygginga ved Haugesund sjukehus er det etter 
avtale med Helse Vest RHF ikkje føretatt kartlegging av funksjonell eignaheit for Haugesund 
sjukehus. Kartlegging av teknisk tilstand for bygga i Haugesund var planlagt til 16. desember.  
Grunna systemfeil frå leverandør var det ikkje mogeleg å gjennomføra kartlegginga som 
planlagt. Kartlegginga blir derfor gjennomført på nyåret 2021. 
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4.4 Nasjonal samordning  

4.4.1 Ansvarleg verksemd og klimarekneskap 
 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å:  

• vidareutvikle arbeidet med ansvarleg verksemd og klimarekneskap.  

Helse Fonna tar sitt samfunnsansvar og arbeider kontinuerleg med å førebygge og redusere 
miljøpåverknad frå eiga verksemd og dei tenestene ein yter. Miljøarbeidet er forankra i 
Nasjonal sjukehusplan del 3, kapittel 17 - Miljø og klima samt Helse Vest 2035. 

Miljøstyringssystemet blei resertifisert etter ISO 14001 medio oktober 2020. Føretaket 
oppfyller kravet om at alle helseføretak skal vere miljøsertifisert. I revisjonsrapporten kjem 
det fram tre forbetringspunkt som ein tilrår at føretaket følger opp.  

Føretaket sin målsetting er å redusere miljøbelastninga og rapporterer på miljøpresentasjon i 
tråd med krava i ISO 14001 i tillegg til krava i regnskapsloven og miljøinformasjonsloven. 

Føretaket har vedtatt ein miljøpolitikk som gir retning og strategi for våre verdival for eit 
betre ytre miljø. Miljøpolitikken skal vere styrande i det vidare arbeidet med å redusere 
miljøutfordringane knytt til sjukehusdrift. 

Helse Fonna HF sine overordna miljømål er: 
o Redusere føretaket sitt CO2 utslipp 
o Førebyggje utslepp gjennom avløp 
o Miljøbevisste medarbeidarar 

4.4.2  Helsedataprogrammet   
Dei regionale helseføretaka skal:  

• etablere eit felles mottaksprosjekt for Helsedataprogrammet i dei regionale 
helseføretaka under leiing av Helse Nord.   

• starte innføring av fellesløysingar for kvalitetsregistra i tråd med dei regionale 
helseføretaka sin plan for innføring og gevinstrealisering, og bidra til finansiering av 
forvaltning og drift av filoverføringstenesta og av innsyns- og samtykketenester på 
helsenorge.no.  

• bidra til å utvikle organiseringa av Helsedataservice i regi av Helsedataprogrammet 
med felles saksbehandlingsløysing og søknadsteneste på Helsedata.no.  

• etablere felles metadataforvaltning for dei nasjonale kvalitetsregistra under leiing av 
Helse Nord og rapportere til nasjonal variabelkatalog9.   

• førebu overføring av data til Helseanalyseplattformen for utvalde kvalitetsregistre i tråd 
med framdriftsplan frå Helsedataprogrammet.   

• harmonisere informasjonsmodellar og standardar mellom ulike journalsystem med 
sikte på å automatisere datafangst til kvalitetsregistra og helseregistra, og bidra i 
arbeidet med å harmonisere variablar i kvalitetsregistra og helseregistra i samarbeid 
med Direktoratet for e-helse. 

Helse Fonna har ikkje vore involvert i det felles mottaksprosjektet for helsedataprogrammet. 
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4.5 Øvrige krav 

4.5.1 Beredskap og sikkerheit 
 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å:  

• følgje opp relevante tiltak frå rapporten Nasjonal legemiddelberedskap og hjelpe 
Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk i utgreiingar som følgjer av rapporten. 

Legemiddelkomiteen i Helse Fonna har hatt legemiddelmangel som tema på fleire av møtene 
sine, mellom anna er det informert om dei ulike beredskapslagera som er under etablering og 
komiteen har følgt opp meldingar om legemiddelmangel som har komme frå Nasjonalt 
mangelsenter. Helse Fonna har etablert ein prosedyre for informasjonsflyt ut til klinikkane om 
legemiddelmangel. Legemiddelkomiteen er i gang med å utarbeide ein prosedyre for 
informasjonsflyt om endring i legemiddelbehandling i sjukehusa til sjukehusapoteket, dette 
for å sikre levering og tilstrekkelege lager tilpassa situasjonen. Rapporten Nasjonal 
legemiddelberedskap er tema på møte i legemiddelkomiteen i november 2020. 

• følgje opp Helsedirektoratet si nasjonale risiko- og sårbarheitsvurdering for helse- og 
omsorgssektoren frå 2019, samt andre relevante risiko- og sårbarheitsanalysar.  

Helse Vest sin regionale beredskapsplan blei revidert for planperioden 2019-2021. Regionalt 
planverk tok utgangspunkt i Helsedirektoratet sin nasjonale analyse av risiko- og sårbarheit i 
arbeidet. Helse Fonna held på med å oppdatere sin beredskapsplan. Arbeidet tar omsyn til den 
regionale planen og Helsedirektoratet sine vurderingar av risiko og sårbarheit. 

• delta i planlegging og gjennomføring av Nasjonal helseøving 2020 (IKT-scenario).  

Helse Fonna vil delta i arbeidet med å planlegge øvinga.  

• vidareutvikle kompetanse og system for sikkerheitsstyringa som følgje av endringar i 
trusselbildet, spesielt innan IKT-området.  

Helse Fonna har etablert sikkerheitsorganisering og er i ferd med å gjennomføre 
sikkerheitsklarering av deltakarar. Føretaket arbeider for å breie ut kompetanse og 
sikkerheitskultur blant medarbeidarane. Helse Fonna arbeider tett med leverandør av IKT-
tenester og har fokus på å følge opp og utvikle kompetanse og sikkerheitsstyring.  

• vidareutvikle beredskapen i tråd med Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlig 
smittsomme sykdommer, og implementere Handlingsplan for et bedre smittevern.  

Helse Fonna har revidert delar av beredskapsplanen som følge av covid-19. Mellom anna er 
det laga ny pandemi- og kohortplan i tråd med nasjonale føringar. 
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• følgje opp erfaringar og læringspunkt i evalueringa frå Nasjonal helseøving 2018, samt 
dei aktuelle tilrådde tiltaka i prosjektrapporten frå helseøvinga.  

Helse Fonna vil følge opp erfaringar og læringspunkt i evalueringa frå Nasjonal helseøving 
2018.  

4.5.2  Oppfølging av Riksrevisjonen sine undersøkingar 

• Følgje opp dei siste undersøkingane frå Riksrevisjonen. Det skal særleg leggjast vekt 
på å setje i verk tiltak for å redusere bruken av deltid for sjukepleiarar utan 
spesialistutdanning og for jordmødre.  

Føretaket har eit kontinuerleg fokus på å redusere bruken av deltid. Føretaket har dei siste to 
åra lyst ut ledige faste deltidsstillingar for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar som 100% faste 
stillingar i bemanningssenteret. Det er også gitt tilbod til medarbeidarar med deltidsstilling om 
å gå opp i stilling ved å knytte stillingsdel til bemanningssenteret. Føretaket rekrutterer årleg 6  
traineesjukepleiarar i 100% fast stilling. Heiltidsmodulen gir medarbeidarar mogeligheit til å 
registrere ønske om høgare stillingsdel. Det blir arbeidd kontinuerleg med å ha ei 
aktivitetsretta bemanning der pasienten sine behov er i fokus. Det er krevjande å få 
sjukepleiarar opp i høgare stilling då vi må ha eit tilstrekkeleg tal tilsette for å dekke 
helgebemanninga. 
 
Gjennomsnittleg stillingsandel for sjukepleiarar 2018 (88,7%) 2019 (89,6%) 2020 (90,3%). 
Gjennomsnittleg stillingsandel for jordmødrer 2018 (85,6%) 2019 (86,1%) 2020 (86,3%). 
 
 

5 Ressursgrunnlaget 

5.1 Økonomiske resultatkrav og endring i 
driftskredittramma 

Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 
• ved behov å bidra inn i arbeidet med å vidareutvikle finansierings-ordningane  
 
Føretaket har delteke i det regionale arbeidet med KPP og har gitt innspel til arbeidet med 
vidareutvikling av ISF-ordninga. 

5.2 Investeringar og lån 
Helse Vest RHF ber helseføretaka om å: 

• utarbeide mål og handlingsplan i det årlege investeringsbudsjettet og langtidsbudsjett 
om kva gevinstar som er planlagt ved nye investeringar. Økonomiske gevinstar må 
vere godt forankra og innarbeida i dei årlege budsjetta til dei aktuelle einingane slik at 
effekten av desse blir ein del av den ordinære budsjettoppfølginga.  

 
I økonomisk langtidsplan er det lagt inn gevinstar med byggeprosjektet i Haugesund både for 
byggetrinn 1 og 2. Gevinstane for byggetrinn 1 er lagt til grunn i budsjettet for 2021 frå 
september då nytt sjukehusbygg blir teken i bruk. 
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6 Plandokument 
Utviklingstrendar og strategi 
Samhandlingsreforma stiller krav til spesialisthelsetenesta om å bidra til at kommunane kan 
bygge kompetanse som er nødvendig for å overføre oppgåver som i dag ligg i sjukehusa. Det 
er i samarbeidet mellom føretaket og kommunane behov for å auke satsinga på 
oppgåveoverføring. Rekruttering av medisinsk kompetanse til samhandlingsfeltet vil vere ei 
viktig satsing for å lukkast med oppdraget.  

Helse Fonna skal vidareutvikle pasienten si helseteneste. Pasientane skal vere trygge på at dei 
får hjelp når dei treng det. Pasientar og pårørande skal bli tatt med på råd i forhold til 
avgjerder knytt til eiga helse. Det skal leggast til rette for eigenmeistring og fleire skal få 
utgreiing utan å bli lagt i ei seng. Vi skal i større grad sjå heile mennesket, og derfor ha auka 
fokus på samhandling og å nytte kompetanse på tvers av somatikk, psykiatri og rus.  

Helse Fonna har tatt i bruk pakkeforløp for å gi rask diagnostikk og behandling. Pasientane 
skal få behandlinga nærast der dei bur om det er mogeleg. Dette gjeld særleg for dei 
vanlegaste sjukdommane.  

Helse Fonna skal gi gode og trygge akuttmedisinske tenester – i sjukehusa og i 
ambulansetenesta. Om vi gjer feil skal vi melde i frå. 

Helse Fonna skal saman med primærhelsetenesta arbeide for førebygging og tidleg 
diagnostikk av psykisk sjukdom. Vi skal redusere bruken av tvang. Vi skal samarbeide betre 
mellom psykisk helsevern og somatikk – for å behandle heile pasienten.  

Helse Fonna er opne om kvalitet på tenestene, og vil gi behandling i tråd med god kunnskap. 
Helse Fonna vil bruke data frå ulike kjelder til kvalitet, til dømes kvalitetsregister og 
helseatlas til kvalitetsforbetring  og for å redusere variasjon. Helse Fonna vil lære av dei beste. 

Medarbeidarane er føretaket sin viktigaste ressurs. Føretaket skal ha attraktive fagmiljø, gode 
utdanningsløp, eit godt arbeidsmiljø, og legge til rette for god rekruttering.  

Helse Fonna skal satse på forsking, utvikling og innovasjon. Vi skal levere forskingsresultat 
med høg vitskapleg kvalitet innan disiplinar som er relevante for føretaket si kliniske 
verksemd. 

Auka digitalisering og ny teknologi gir tryggare og betre pasientbehandling, meir 
samhandling og fleire gevinstar. Føretaket skal ta i bruk ny teknologi, diagnostikk og 
behandling og saman med dei andre helseføretaka ligge i front av utviklinga.  

Helse Fonna skal dekke befolkninga sitt behov for spesialisthelsetenester i samarbeid med 
fastlegar, kommunar, private aktørar og dei andre helseføretaka i Helse Vest. Vi skal 
vidareutvikle samarbeidet med primærhelsetenesta for å legge til rette for saumlause 
pasientforløp. Vi vil arbeide for at fleire pasientar i opptaksområdet vel oss. 

Langtidsbudsjett 
Helse Fonna HF gir spesialisthelsetenester til om lag 180 000 innbyggjarar i 8 kommunar i 
Rogaland og 9 i Vestland fylke. Styret i Helse Vest RHF har vedteke at innbyggjarane i 
Eidfjord kommune kan bruke Voss sjukehus.  
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Langtidsbudsjettet for 2021-2025 blei vedtatt av styret i Helse Fonna HF i mai 2020. 
Langtidsbudsjettet peiker på at det vil bli endringar i samansetting av sjukdom i befolkninga 
og kva sjukdommar som dominerer sjukdomsbiletet. Det vil bli fleire eldre med kompliserte 
lidingar som vil ha trong for tverrfagleg behandling. 
 
Sjukdommar som er venta å auke i åra framover er muskel og skjelettlidingar, 
kreftsjukdommar, livsstilssjukdomar, infeksjonsrelaterte problem, psykiske lidingar og 
kroniske sjukdommar. Det er venta at nye medisinske metodar og teknologi vil gi betre og 
meir presis diagnostikk som vil redusere risiko for over- og underbehandling. 
 
Forventningane til helsetenestene aukar i takt med velstandsutviklinga i samfunnet og kva 
som kan behandlast. Det skjer ei stadig utvikling som gir eit gap mellom kva som er forventa, 
kva som kan behandlast medisinsk og kva ressursar som er til rådigheit for helsetenestene. 
Dette perspektivet må helseføretaket møte med auka fokus på rett medisinsk prioritering og 
rett ressursbruk. 
 
Veksten i rammene til spesialisthelsetenesta vil bli mindre i åra som kjem. Samtidig er det 
forventa ein befolkningsvekst i perioden, der ein stadig større del av befolkninga blir eldre. 
Etter ei samla vurdering legg Helse Fonna opp til ein årleg vekst på 0,31 prosent for åra 2021-
2025. 
 
I lys av  Helse 2035 og føretaket sin utviklingsplan legg Helse Fonna til grunn følgande 
prinsipp i langtidsbudsjettet: 

o Helse Fonna har ein effektiv og føreseieleg pasientflyt i heile behandlingskjeda med 
samordning av ressursane internt, og i samhandling med primærhelsetenesta 

o Helse Fonna vil delta i nasjonale og regionale satsingar på pasientsikkerheit og leggje 
til rette for god kvalitet i pasientbehandlinga 

o Helse Fonna vil bidra i utvikling av brukarperspektivet og pasientrolla 
o Helse Fonna vil byggje ein framtidsretta og innovativ kompetanseorganisasjon som 

varetek rekruttering og utdanning 
o Helse Fonna vil ha korte ventetider som er innanfor dei nasjonale målkrava 
o Helse Fonna vil følge nasjonale føringar for å sikre rett medisinsk prioritering 

 
Byggetrinn 2 var tenkt starta i 2030. Erfaringar frå covid-19 pandemien har tydeleg vist at 
Haugesund sjukehus har mangel på isolat og einerom. Medikamentell kreftbehandling er 
aukande, behandlingsforma treng nye, større og betre lokale. Helse Vest planlegg å tilføre 
føretaket likviditet i 2023. I langtidsplanen er det derfor funne rom for å starte byggetrinn 2 
med ei økonomisk ramme på inntil 1 milliard kroner (eigenkapital og lån) i 2023. 
 
Arbeidet med utviklingsplan 
Utviklingsplanen for Helse Fonna HF peiker mot 2035 og blei vedtatt av styret i Helse Fonna 
HF i juni 2018. Den bygger på nasjonale føringar og Helse Vest sin strategi Helse 2035. 
Planperioden er fire år (2019-2022). Det er sett i gong arbeid med å revidere utviklingsplanen 
i tråd med ny nasjonal  helse- og sjukehusplan.  
 
Avgjerder i føretaksmøte i 2017 når det gjeld akuttfunksjonar ved Stord og Odda sjukehus vil 
bli varetatt i arbeidet med ny utviklingsplan. Avgjerder som er gjort i samband med 
byggprosjektet (byggetrinn 1 og 2) ved Haugesund sjukehus vil òg bli varetatt i arbeidet. 
 
Utviklingsplanen skal støtte opp om ei tenesteutvikling i regionen i tråd med framtidig behov 
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for framtidsretta og trygg pasientbehandling og helsetenester, god kvalitet og god utnytting av 
samla ressursar. Helsefellesskapet, brukarar, medarbeidarar og leiarar og andre 
samarbeidspartar skal involverast i arbeidet.   
 
Utviklingsplanen skal utarbeidast i tråd med føringar i Nasjonal helse- og sjukehusplan og den 
regionale utviklingsplanen i Helse Vest. Overordna nasjonale føringar peikar på områder som 
særskilt skal vurderast i planen: 
 

o Prioritere utvikling av tenester til pasientar som treng tenester frå både spesialist- 
helsetenesta og den kommunale helse- og omsorgstenesta. Planarbeidet skal vere 
basert på felles planlegging og utvikling i helsefellesskapa. Fire pasientgrupper skal 
prioriterast i arbeidet med å utvikle samanhengande og koordinerte tenester: 

 
ͦ Barn og unge 
ͦ Vaksne med alvorleg psykisk liding og rusproblem 
ͦ Skrøpelege eldre 
ͦ Personar med fleire kroniske lidingar 

 
o Avklare kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern. 
o Gjennomgå akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus saman med kommunane.  
o Gjennomgå organisering, leiing og kompetanse i akuttmottaka. 
o Sette mål for å flytte spesialisthelsetenester heim til pasientane.  
o Lage plan for tilstrekkeleg kompetanse. Det skal leggast til rette for livslang læring og 

ein heiltidskultur. Sjukepleiarar og helsefagarbeidarar skal ha prioritet i dette 
planarbeidet.  

 
Utviklingsplanen skal sendast på høyring i samsvar med føringar i Styringsdokumentet for  
2020. Endeleg plan skal godkjennast av styret i Helse Fonna innan utgangen av 2021 før 
oversending til Helse Vest til godkjenning. Styret i Helse Fonna HF godkjente i oktober 2020 
mandatet for arbeid med utviklingsplanen. 
 
Internkontroll og revisjonar. 
Helse Fonna har eit internkontrollsystem og gjennomfører revisjonar. Leiinga si gjennomgang 
blir lagt fram for styret årleg. Tema for internkontroll i 2020 har vore: 
 
Område Tema Planlagt tid 
Pasienttryggleik Punktprevalens trykksår Avslutta  
Pasienttryggleik Punktprevalens trykksår Planlagt til 

november 
Pasienttryggleik Bruk av urinkateter Avslutta 
Styringssystem på 
føretaksnivå.  

Leiinga sin gjennomgang  Desember 

Styringssystem 
føretaksnivå 

Oppfølging av DSB tilsyn avvik elektro 
 

Avslutta 

Styringssystem 
føretaksnivå 

Møte mellom AD og føretakets 
internrevisjon 

Avslutta 
 

Legemiddel Framstilling og klargjering av legemidlar Avslutta 
Ytre miljø Revisjon ytre miljø Avslutta 
Informasjonstryggleik Leiinga sin gjennomgang Utsatt til 2021 
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Bakgrunn for saka 
Helse Fonna HF har fått ny inntektsramme for 2021 frå eigar. Den nye ramma er justert med 
ein deflator på 2,6 % og det er lagt til grunn aktivitetsvekst innan somatikk på 1,77%. Til 
dekning av auka pensjonskostnadar er ramma auka med 88,9 MNOK. Som følgje av overføring 
av legemiddel frå folketrygda til helseføretaka er den auka med 8,25 MNOK. Saka blei vedtatt 
av styret i Helse Vest RHF 09.12.20. 
 
Ut over dette er inntektsramma til Helse Fonna styrka med følgande: 

• Midlertidige beredskapsmidlar (covid-19) på 45,5 MNOK 
• Midlertidig ordning for reduksjon av ventetider 5,5 MNOK 
• Midlertidig auke i ramme etter oppdatering av nasjonalt inntektssystem 19,25 MNOK 

 
Disponering av midlertidige inntekter 
Sidan dette er midlertidige inntekter er det viktig at føretaket ikkje bind desse opp i faste 
varige kostnadar. Administrerande direktør tilrår å legge beredskapsmidlane (covid-19) på 
overordna klinikknivå ut i frå ein fordelingsnøkkel med bakgrunn i ekstraordinære kostnadar 
i perioden med grøn beredskap.  
 
Ordninga for reduksjon av ventetider er øyremerka midlar som skal det skal rapporterast på 
til Helse Vest RHF. Administrerande direktør tilrår å opprette tidsavgrensa prosjekt i 
klinikkane for å redusere ventetider og fristbrot. 
 
I tillegg til den pågåande pandemien skal det takast i bruk nytt sjukehusbygg i 2021. Føretaket 
planlegg òg for å framskunde byggjetrinn 2 ved Haugesund sjukehus. Samtidig er det eit stort 
investeringsbehov i resten av føretaket. For å styrke likviditet og finansieringsgrunnlag tilrår 
administrerande direktør å disponere midla frå revisjon av nasjonal inntektsfordelingsmodell 
til å auke resultatkravet med 20 MNOK til 34 MNOK i 2021.  
 
Investering 
Om føretaket får eit økonomisk resultat i 2020 som er vesentlig betre enn resultatkravet vil 
administrerande direktør vurdere å fremje forslag til styret om å auke investeringsramma når 
det endelege økonomiske resultatet er klart våren 2021. 
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Bakgrunn for saka  
 
Styret i Helse Fonna HF bad administrerande direktør i møte i oktober 2020 orientere om 
frekvens av tilvisingar og kor mange pasientar som ikkje får time av dei som blir tilvist innan 
psykisk helsevern i føretaket.  
 
Innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling for vaksne er det dei 
distriktspsykiatriske sentra (DPS) som har ansvar for det allmenpsykiatriske utgreiings- og 
behandlingstilbodet.  Måla er lik tilgang på helsetenester for heile befolkninga, kort ventetid 
og god helsehjelp for å  førebyggje utvikling av meir alvorleg psykisk sjukdom. Pasientar med 
mistanke om alvorleg psykisk sjukdom og rusavhengighet skal prioriterast.  
I utforming av utgreiings og behandlingstilbodet har Klinikk for psykisk helsevern og rus lagt 
vekt på å byggje opp dei polikliniske og ambulante tenestene ved DPS. Vidare har det vore 
fokus på å etablere pasientforløp på tvers av poliklinikk og døgnbehandling. I barne- og 
ungdomspsykiatrien (BUP) har det vore ein tilsvarande satsing på det polikliniske og 
ambulante behandlingstilbodet ved BUP Stord og BUP Haugesund.  
 
I perioden 01.01.20-30.11.20 var det i Helse Fonna 2 479 tilvisingar til poliklinisk behandling 
innan vaksenpsykiatrien (VOP), mens det for BUP-feltet var 1 446 tilvisingar. Tilnærma alle 
tilvisingar vart vurdert innan ti dagar. Av dei som fekk innvilga rett til nødvendig helsehjelp 
fekk nesten alle behandling innan fastsett tid. Det er registrert 11 fristbrot for behandla 
pasientar i perioden kor av 9 er feilregistreringar. Ingen av fristbrota var i BUP feltet. 
Ventetida for behandla pasientar i VOP feltet har gradvis gått ned i perioden frå 45 dagar i 
januar til 32 dagar i november 2020. I BUP-feltet har ein sett ein tilsvarande nedgang. 
Ventetid behandla var på 41 dagar i januar og 32 dagar i november innan BUP-feltet.  
 
Tilvisingar 
Mellom dei ulike DPS er det skilnader i tilvisingsrater (fig 1). Tilvisingsratene er lågast ved 
Haugaland DPS med 14,7 tilvisingar per 1000 innbyggjarar og høgast ved Stord DPS med 25,1 
tilvisingar per 1000 innbyggjarar.  
 
Årsaken til skilnaden kan dels forklarast med at talet på privatpraktiserande spesialister som 
har avtale med Helse Vest er høgare i Haugaland DPS sitt opptaksområde og at Stord DPS 
dekker heile Helse Fonna med omsyn til behandling av angsttilstander etter 4-dagers 
programmet. Ein annan forklaring kan vere kor godt utbygd dei kommunale tilboda er. Fleire 
av kommunane i Haugaland DPS sitt opptaksområde har tilsett kommunepsykolog og utvikla 
gode lågterskel behandlingstilbod. Skilnaden kan òg ha samanheng med varierande 
tilvisingspraksis hos fastlegar. 
 
For BUP feltet er det mindre variasjon i tilvisingsrater.  For BUP Haugesund var det 37,4 
tilvisingar per 1000 innbyggjarar, mens det for BUP Stord var 33,2 per 1000 innbyggjarar. 
Noko av årsaken til at det er mindre variasjon i henvisningsrater i BUP-feltet kan skuldast at 
tilbodet til barn og unge i kommunane i større grad er lovpålagt. Det kan føre til at det blir 
mindre variasjon i kommunale tilbod.  
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Figur 1 Variasjon i tilvisingar 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2 Variasjon i avslag av tilvisingar 
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Avslag 
Avslagsprosenten varierer mellom DPS innan VOP feltet (fig 2). Ved psykosepoliklinikkane og 
døgnavdelingane på DPS er det nesten ingen avslag, mens avslaga ved dei allmenpsykiatriske 
poliklinikkane varierer frå 39% ved Haugaland DPS til 27% ved Folgefonn DPS.  
 
Det er eit mindre tal fastlegar som står for ein større del av avviste tilvisingar. Til dømes står 
5% av fastlegane for 15% av avviste tilvisingar ved Haugaland DPS. Tilbakemeldingar frå 
fastlegane er at for mange tilvisingar vert avslått ved dei allmenpsykiatriske poliklinikkane.  
 
For BUP feltet er avslagsprosenten høgast ved BUP Stord med 27% og lågast ved BUP 
Haugesund med 15%. Som i vaksenpsykiatrien er det eit mindre tal fastleger som står for ein 
større del av avviste tilvisingar. For BUP Haugesund står i overkant av 5% av fastlegane for 
nesten 20% av avviste tilvisingar. Det er nesten ikkje avslag på tilvisingar frå kommunale 
instansar. 
 
Ein faktor som kan virke på avslagsprosent er òg tolking av prioriteringsrettleiaren innan 
psykisk helsevern, som kan vere krevjande å bruke.  
 
Tiltak for å redusere avslag på tilvisingar 
For å sikre likare vurdering av tilvisingar, er det behov for at inntaksteama ved DPS og BUP 
jamnleg har fagdagar der dei kan kalibrere vurderingspraksis opp imot 
prioriteringsrettleiaren innan psykisk helsevern. Dette vil det bli tatt initiativ til i 2021.  
 
Samhandlingsreforma medførte at ansvar for utgreiing og behandling av lettare og moderate 
psykiske lidingar vart overført til kommunane. Det er behov for ein tydelegare rolleavklaring 
med omsyn på kva kommunane har ansvar for og kva spesialisthelsetenesta har ansvar for. 
Gjennom prosjektet «Barn og Unges helseteneste» har det blitt arbeidd med ansvar og rolle-
avklaring mellom spesialisthelsetenesta og ulike kommunale tilbod i forhold til dei vanlegaste 
tilstandsbilete innan BUP. Dette har ført til at kvalitet på tilvisingar har gått opp og 
avslagsprosenten har gått ned. Innan voksenpsykiatri og rusfeltet er det behov for tilsvarande 
avklaringar. I ny nasjonal helse og sjukehusplan vert det vist til denne modellen for å skape 
heilskaplege og gode pasientforløp på tvers av nivå i helsetenestene. I dialog med kommunane 
må ein sjå på det totale tenestetilbodet på tvers av kommunehelseteneste og 
spesialisthelseteneste og sikre ein tydeleg ansvars og rolleavklaring mellom dei ulike deler av 
tenestene.   
 
Det må òg arbeidast målretta ut mot dei fastlegane som står for ein større del av tilvisingar 
som vert avvist. Eit gjennomgåande funn i forhold til disse, er dårleg kvalitet på tilvisingar.  
Det er naudsynt at inntaksteama i dialog med fastlegane i sitt opptaksområde får lik forståing 
av prioriteringsrettleiaren. Klinikk for Psykisk helsevern er med i eit forskingsprosjekt som 
ser på denne problemstillinga innan vaksenpsykiatri. Tiltak vil følgje av resultata i dette 
forskingsprosjektet.  
 
Det er behov for å vidareutvikle og styrke behandlingstilbodet i dei allmenpsykiatriske 
poliklinikkane. Behandlarressursar i dei allmenpsykiatriske poliklinikkane varierer (fig 3). 
Talet på behandlarar per 1000 innbyggjar er 0,5 ved Haugaland DPS, mens det ved Folgefonn 
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DPS er på 1,1. For BUP feltet har BUP Stord ein behandlarfaktor på 1,8 per 1000 innbyggjar og 
Haugesund ein behandlarfaktor på 1,5.  
 
Omfordeling av ressursar i klinikken kan gi likare behandlarfaktor.  I ein slik prosess må ein ta 
omsyn til talet på privatpraktiserande spesialister som har avtale med Helse Vest og 
geografiske forhold. Det kan føre til at ein i større grad vil kunne ta inn fleire pasientar for 
vurdering òg samt tilby meir vegleiing til kommunehelsetenesta og fastlegar. 
 
 

 
Figur 3  Variasjon i behandlarressursar 
 
 
 
Oppsummering 
Ein ventar at dei ulike tiltaka vil gje ein likare vurderingspraksis i helseføretaket og at dei som 
treng helsehjelp i spesialisthelsetenesta får det.  
 
Gjennom tydelegare avklaring av ansvar mellom kommunehelsetenesta og 
spesialisthelsetenesta samt betre kvalitet på tilvisingar, vil ein i større grad få tilvist dei rette 
pasientane. Ved å betre kapasitet  i spesialisthelsetenesta med omsyn til vegleiing ut i 
kommunane kan variasjon i tilvisingsrate bli mindre. 
 
Rett og lik bruk av prioriteringsrettleiaren vil sikre likare vurdering av tilvisingar mellom dei 
ulike lokasjonane. 
 
 
Vedlegg 
Forskar/Førsteamanuensis Miriam Hartveit, leiar for forskingsprosjektet «Our common 
responsibility» (CR-studien) møter i styremøtet og går gjennom funna i forskinga si. 
Vedlagt er oppsummering og referansar frå presentasjonen hennar om avvisning av tilvisingar og 
moglege tiltak. 
 
 



Tillegg til styresak Helse Fonna HF: Tilvisingar innan psykisk helsevern 

 

Oppsummering og referanser fra presentasjon om avvisning av henvisninger og mulige tiltak 
ved Miriam Hartveit, leder for forskningsprosjektet «Our common responsibility» (CR-
studien). 

 

Skillet mellom når en pasient har rett til helsehjelp og når henvisningen skal avvises er ikke 
absolutt. For å sikre at flest mulig av de som trenger spesialisthelsetjeneste blir henvist, er det 
ønskelig at fastleger henviser også når de er i tvil. Det er imidlertid uklart hvor bred denne 
«gråsone», der noen henvisninger avvises, skal være. Landsgjennomsnittet for psykisk 
helsevern er ca 30%, med stor variasjon fra tilnærmet ingen til nesten halvparten av 
henvisningene avvist (1). 

Avviste henvisninger innebærer sløsing med ressurser. Et anslag basert på intervjuer med 
fastleger og DPS-spesialister: 2-3 arbeidstimer per henvisning. I tillegg vil mange som er 
henvist oppleve et avslag som belastende i en allerede krevende situasjon. 

To forhold av særlig betydning for omfang avvisninger: 

1. Ulik oppfatning av hva som er kriterier for når det er behov for spesialisert psykisk 
helsevern 

• Pasienter, fastleger og DPS-spesialister har til dels ulik forståelse for hva som 
kjennetegner situasjoner der en bør henvises til DPS (2). 

• 2/3 av fastleger og sykehusspesialister i Norge sier at de i liten grad har felles 
forståelse for når en bør henvise til spesialisert psykisk helsevern. Psykisk 
helsevern skiller seg klart ut fra andre sykehusspesialiteter (3). 

• Fastleger påvirkes til å benytte andres kriterier for når en skal henvise, bl.a. 
pasientens oppfattelse og påtrykk (4). 

2. Ulik fortolkning av kriteriene  
• Like henvisninger prioriteres ikke nødvendigvis likt mellom DPS (5). 
• Hevdes at kvaliteten på henvisningene er en viktig årsak til uønsket variasjon i 

prioritering (3). Våre foreløpige funn, ved analyser av over 450 henvisninger, 
tyder på at henvisninger som avvises er noe mer mangelfulle enn de som 
prioriteres, men ikke veldig store forskjeller. 

 

Anbefalinger til tiltak: 

1. Knyttet til manglende enighet om kriteriene. 

Hva som er god helsetjeneste kan vurderes ulikt mellom pasient, primærhelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste. Ytterligere presisering av kriteriene for prioritet, ut over det som er 
angitt i prioriteringsveiledere, bør derfor ta hensyn til samarbeidspartenes kompetanse og 
forståelse av når det er hensiktsmessig å gi spesialisthelsetjeneste.  



a) Det tas til orde for økt samarbeid fremfor økt regelstyring i henvisningsprosessen og at 
kanskje fastleger bør veilede DPS-spesialister (6). Økt regelstyring har sin 
begrensning når en samarbeider med en rekke kommuner med ulikt utbygde tjenester.   
   

2. Knyttet til fortolkning av kriteriene. 
a) Øve på lik fortolkning av like henvisninger mellom DPS er flere ganger benyttet i 

Helse Sør-Øst. Ukjent effekt på sikt. 
b) Samarbeid mellom henvisere og prioriteringsansvarlige: 

- Avviksregistrering 
- Undervisning  IKKE ANBEFALT 
- Sende retningslinje   

-  Trene sammen på å skrive gode henvisninger og epikriser. God 
informasjonsoverføring, forståelse for felles arbeidsprosess og respekt og tillit er 
funnet å forutsi trygge overføringer av pasienter (7).  

 

Forskere i CR-studien: Eva Biringer, Marit Nymoen, Jostein Helgeland, Liv Sande, Harald 
Bjarne Hellesen og Miriam Hartveit. 

Finansiering: Samarbeidsorganet i Vest og Helse Fonna HF. 
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Bakgrunn for saka 
Helsedirektoratet har utgitt fleire nasjonale rettleiarar som greier ut fagleg praksis på 
fagområdet tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB), samt pakkeforløp som strukturerer 
forløpet for pasientane når det gjeld diagnostikk og behandling.  
Under arbeidet med ein ny regional plan for TSB har Helse Vest valt å ikkje gjenta det som 
allereie står i dei nasjonale arbeida, men heller plukke ut nokre områder som skal få særleg 
merksemd i åra framover. Områda, som blir omtalt som innsatsområder, blir valt ut ved å 
tilfredsstille fleire av fylgjande kriterier:  

- Området er ikkje godt nok presisert i eksisterande normerande dokument eller 
strategiar  
- Det er sannsynleg at ein regional prioritering vil gje betre pasientbehandling  
- Området har stort potensiale for forbetring av tenestene  
- Det er konkrete tiltak som kan setjast i verk  
- Området kan bli monitorert gjennom hensiktsmessige indikatorar  

 
Helse Vest RHF etablerte ei arbeidsgruppe våren 2020 med deltakarar frå alle helseføretaka i 
Helse Vest RHF, Regionalt Brukarutval, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforsking i 
Helse Vest (KorFor) og det regionale helseføretaket. Regional plan TSB har og vore tema i 
møte med konserntillitsvalde. Arbeidsgruppa har hatt 6 digitale møter i tillegg til skriftlege 
innspel på e-post. Helseføretak, kommunar i opptaksområdet til Helse Vest RHF og private 
leverandørar med avtale med Helse Vest RHF har blitt invitert til å kome med innspel til 
planen.  
 
Planen og områda vil bli revidert jamleg av ein redaksjonskomité, og planen vil ha ein fagleg 
ansvarleg som også er redaktør for planen. Ansvaret for å følge opp tiltaka følger linjeleiinga, 
redaksjonskomiteen sitt ansvarsområde er avgrensa til sjølve planen. Nye innsatsområder vil 
kunne bli fasa inn i planen om redaksjonskomiteen finn det tenleg, etter vanleg saksførebuing 
og handsaming i leiande organ i føretaka. Dersom eit innsatsområde ikkje lenger tilfredsstiller 
kriteriene, vil det bli avslutta og fjerna frå planen. 
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Forslag til høyringssvar: 
TSB planen har vore på høyring i fagmiljøa i Helse Fonna. Styrken ved planen er måten den er 
bygd opp på og gjort tilgjengeleg. Det vil sikre at planen vert godt kjent og brukt i det daglege 
arbeidet. Oppbygging med fokusområder vil sikre større gjennomføringsevne i forhold til 
viktige satsingsområde. Skissert løysing for TSB planen med ein eigen redaksjon som 
fortløpande reviderer planen er god, men føreset forankring i leiarlinja. Dette kunne ha vore 
omtalt tydelegare. 
Under følgjer innspel knytt til dei ulike områda i planen: 
 
Område 1 Digitale tenester:  
 

- Kommunar med lang reiseveg til tenestestadene har meldt attende at digitale møte, 
konferansar, konsultasjonar og rettleiing gjer det lettare med samhandling. Skal ein 
utnytte potensialet i digitale tenester er det vesentleg at naudsynt infrastruktur og 
utstyr vert bygd opp i både kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta og at 
medarbeidarar har fått naudsynt opplæring. Videokonferanse kan blir brukt meir i 
samarbeidsmøter.  
 

- Pasientar i målgruppa TSB kan ha varierande tilgang på digitale verktøy som til dømes 
PC. Mobiltelefonar kan delast mellom brukarar og telefonnummer kan òg endrast ofte. 
Bankbrikke er ikkje ein sjølvfølge.   
 

- Godt utbygde digitale løysningar som til dømes KvaRus i CheckWare og god 
integrasjon med journalsystem er avgjerande for at ein skal få til god bruk av 
kvalitetsregisteret.  
 

- E-mestringskurs kan være greitt for deler av pasientgruppa, men mange vil ikkje 
kunne gjennomføre E-mestringskurs grunna manglande tilgang på teknologisk utstyr 
som til dømes Bank-ID, smart-telefon, PC og nettbrett.   

 
Område 2: Identifisering av pasientar i somatiske einingar som har alkohol- eller 
opiatavhengigheit 
Viktig tilråding som får full støtte i fagmiljøet. 
 
Område 3: Pasientforløp mellom kommune, TSB og psykisk helsevern for ROP 
pasientar 

- Ein kunne i planen ha vore klarare på kva ein la i omgrepet ROP pasient.   
 

- Det er viktig med integrert behandling for pasientar med ROP liding. Kvart helsefortak 
bør lage lokal plan som beskriv pasientforløpet for ROP pasientar der ein tar omsyn til, 
og koordinerer både behandling for rus og psykisk liding. 

 
- ROP pasientar må være ei klar målgruppe for alle ACT/FACT team. Rusproblematikk 

må ikkje være eit eksklusjonsgrunnlag for denne type behandling. 
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- Det kan vera hensiktsmessig med ei evaluering om det er tilstrekkeleg tilgang på 
tilpassa døgnbehandling for ROP pasientar i Helse Vest sitt opptaksområde 
 

- Det bør vere eit forpliktande samarbeid mellom dei kommunale helsetenestene, 
spesialisthelsetenesta og dei private ideelle, som sikrar kontinuitet i behandling og 
legg til rette for utdanning av spesialister. Tenestestyrar bør bli forplikta til å sikre god 
spesialistdekning og lik tilgjengelegheit på spesialister på tvers av tenestene. 
 

- Rekrutteringutfordring av spesialister i rusmedisin har dels vore langvarig. Her bør ein 
vurdere å sjå på overordna tiltak for å betre rekrutteringa og utdanningsmoglegheiter 
innan TSB-feltet.  

 
Område 4 Informasjonsflyt, pasientforløp og prioritering 
Klinikk for psykisk helsevern og rus støttar det som står i planen. Dette krev eit nært og 
forpliktande samarbeid mellom det lokale helseføretaket og dei private/ideelle 
behandlingstiltaka i regionen. Helseføretaket får ei koordinerande rolle. Denne rolla bør 
konkretiserast nærare. 
 
Vedlegg 
Lenke til digital utgåve av planen: 
https://tinyurl.com/TSBplan 

https://tinyurl.com/TSBplan
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Bakgrunn for saka 
PasOpp undersøkinga baserer seg på spørjeskjema til innlagde pasientar frå 1. august til 31. 
oktober i 2019. Norsk pasientregister trakk tilfeldig 400 pasientar frå kvart sjukehus som blei 
kontakta per brev og spurde om å delta.  
 
Samanlikning av resultata frå 2015 og 2019 må lesast med varsemd då det er gjort endringar i 
datainnsamlinga sidan 2015 som kan virke på resultata. 
 
Svarprosentane varierte mellom sjukehusa. 
209 svar frå pasientar ved Stord sjukehus, svarprosent 55. 
77 svar frå pasientar ved Odda sjukehus, svarprosent 49. 
202 svar frå pasientar ved Haugesund sjukehus, svarprosent 53. 
I heile landet var det 12 296 som svarte på undersøkinga, svarprosent 58. 
 
Helse Fonna som føretak skårar signifikant lågare på legane, pleiepersonalet, informasjon, 
organisering og standard samanlikna med gjennomsnittet for dei andre helseføretaka.  
 
Det er ein nedgang i resultatet på ventetid frå undersøkinga i 2015.  
Ved gjennomgang av fakta var ventetida for behandla pasientar innan somatikken lik i august 
2015 og 2019 (66 dagar), lik i september 2015 og 2019 (68 dagar), 62 dagar i oktober 2015 
og 65 dagar i oktober 2019. 
 
Det er Haugesund sjukehus som trekk ned gjennomsnittet for føretaket. 
Undersøkinga viste for Haugesund sjukehus signifikante avvik frå landsgjennomsnittet for  

• Pleiepersonalet 
• Legane 
• Informasjon 
• Organisering 
• Standard 

 
Stord sjukehus skårar signifikant dårligare på standard, elles er det ikkje signifikante avvik frå 
landsgjennomsnittet. 
Odda sjukehus kjem best ut og skårar likt landsgjennomsnittet. 
 
Administrerande direktør vil trekke fram fleire satsingar som vil kunne gi betring i 
pasientopplevd kvalitet  
 

• Aktivt kvalitetsutval med brukarrepresentasjon som tilbakemelder til leiarlinja 
• Aktiv bruk av læringsmeldingar ved uønska hendingar 
• Utarbeide lokal handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerheit  
• Utvikling av kompetanse for forbedringsarbeid 
• Styrking av akuttmottak i nytt bygg med fleire legar 
• Bruker aktivt saker fra avviksmeldinger i forbedringsarbeid 
• Reduserte ventetider, trass koronasituasjon 
• Deltaking i webinar i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet: «Snakk om forbetring».15. 

januar 2021. Verkty for betre pasienttryggleik, kultur og haldningar 
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• Tilbyr nå kurset: Fire gode vanar (kommunikasjonskurs for LiS-legar) som handler om 
ferdigheiter i god og effektiv kommunikasjon i møte med pasientar og pårørande i 
utdanning av legar 

• Gode resultat med pakkeforløp for ei rekke sjukdommar, der særleg 
koordinatorfunksjonen er viktig for å informere pasienten 

• Aktiv bruk av metoden «teach back» som er ein enkel metode for å sikre at pasienten 
har oppfatta og forstått informasjonen som er gitt og at helsepersonell har oppfatta 
pasienten rett. Helse Fonna har utarbeida eit e-læringskurs i metoden. 

• Planlagde pasientforløp i nytt bygg Haugesund og på Stord sjukehus 
• Informasjon gjennom behandlingstekstar på Helsenorge.no 
• Etablert ordning med «frivillige» som møter pasientar i resepsjonen og hjelp til med 

ulike spørsmål 
• Velfungerane brukarutval og ungdomsråd 
• Helse Fonna planlegg å lyse ut ei 40% stilling i eitt år, knytt til avdeling for kvalitet og 

pasientsikkerhet, for arbeid med lokale, regionale og nasjonale 
pasienterfaringsundersøkingar, Særleg fokus vil vere å ta resultata aktivt i bruk i 
forbetringsarbeid 

 
 
Haugesund sjukehus er i dårlig bygningsmessig forfatning og det går føre seg eit 
byggeprosjekt til om lag to milliardar kroner som er ferdig i august 2021. 
I tillegg har føretaket planar for eit byggetrinn 2 som vil gi heilt andre fasilitetar for innlagde 
pasientar enn i dag. 
 
Administrerande direktør er ikkje nøgd med resultata frå undersøkinga, spesielt ikkje for 
Haugesund sjukehus.  Undersøkinga er drøfta i direktørgruppa, kvalitetsutvalet og 
brukarutvalet. Administrerande direktør vil bruke undersøkinga aktivt til å betre dei ulike 
områda der undersøkinga peiker på at føretaket er dårlegare enn gjennomsnittet for dei 
andre helseføretaka. 
 
 
Vedlegg 
Rapport for Norge 
Rapport for Helse Fonna 
Rapport for Haugesund sjukehus 
Rapport for Stord sjukehus 
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 5   Hovedbudskap 

Hovedbudskap 

Spørreundersøkelser som måler erfaringene til pasienter er akseptert som ett av flere 

gyldige perspektiv for å beskrive kvalitet i helsetjenestene. Erfaringene til pasienter 

som har vært innlagt på somatiske avdelinger har vært målt en rekke ganger tidligere, 

seinest i 2015. 

• Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å 

gjennomføre fem årlige målinger blant somatiske døgnpasienter, med start i 2019. 

Pasienter som var skrevet ut i perioden 1.august til 31. oktober 2019 ble invitert til 

å delta. Svarerandelen var 58 %. 

• Det ble laget ni indikatorer som beskriver ulike sider ved sykehusoppholdet, basert 

på svarene fra grupper av enkeltspørsmål. Indikatorskårene var på en skala fra 0 til 

100, hvor 100 er best 

o Pleiepersonalet (7 spørsmål) 

o Legene (7 spørsmål) 

o Informasjon (3 spørsmål) 

o Organisering (4 spørsmål) 

o Pårørende (2 spørsmål) 

o Standard (6 spørsmål) 

o Utskrivning (2 spørsmål) 

o Samhandling (2 spørsmål) 

o Ventetid (1 spørsmål) 

Det ble også regnet ut en skår for pasientopplevd pasientsikkerhet 

• Indikatoren med den høyeste skåren på nasjonalt nivå er Pårørende (75 poeng), 

tett fulgt av Pleiepersonalet og Legene (begge 74 poeng). Pasientenes svar har gitt 

Samhandling (62 poeng) og Utskrivning (60 poeng) de laveste skårene. 

• Hvordan indikatorene skårer i forhold til hverandre på nasjonalt nivå er svært lik 

rekkefølgen fra tidligere undersøkelser. Endringer i datainnsamlingsmetoden gjør 

sammenlikning med 2015 litt usikker, men det synes som om det er tilbakegang på 

de fleste indikatorskårene. Unntakene er Samhandling, som er uforandret, og 

Utskrivning og Ventetid, hvor skårene har gått opp siden 2015. 

• Forskjellen på høyeste og laveste skår blant sykehusene var størst på Standard (28 

poeng), Ventetid (27 poeng) og Samhandling (25 poeng) 

• Resultatene varierer mellom pasientgrupper, og alder og helsestatus har størst 

betydning av egenskapene som vi har undersøkt. 

Denne undersøkelsen tyder på at det er forskjeller i tilbudet til pasientene.  
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Sammendrag 

Innledning 

Spørreundersøkelser som måler erfaringene til pasienter blir betraktet som ett av flere 

relevante perspektiv for å beskrive kvalitet i helsetjenestene. Formålet er å skaffe 

kunnskap om hvordan sykehusene oppleves fra pasientenes ståsted. Kunnskapen skal 

brukes i drift og forbedring av tjenestene og til å gi offentligheten innsikt i hvor godt 

tjenestene fungerer.  

Det har vært gjennomført flere landsomfattende undersøkelser blant pasienter som har 

vært innlagt på somatiske sengeavdelinger. Seinest fra og med 2011 til og med 2015. 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre 

fem årlige målinger, med start i 2019. 

Metode 

Undersøkelsen ble gjennomført på alle offentlige sykehus og sykehus med avtale med 

det offentlige. Deltakerne ble trukket ut fra Norsk pasientregister. For hvert sykehus 

ble det trukket et tilfeldig utvalg på 400 pasienter blant dem som ble skrevet ut i perio-

den 1. august til 31. oktober 2019. Disse ble kontaktet via brev som inneholdt invita-

sjon til å delta, nødvendig informasjon og et spørreskjema. Brevet inneholdt også vei-

ledning for å svare via Internett, for de som foretrakk det. Til de som ikke svarte ble det 

sendt inntil to påminnelser.  

Etter at spørreundersøkelsen blant pasientene var avsluttet, ble det hentet inn tilleggs-

informasjon fra Norsk pasientregister. Det vil si administrativ og klinisk informasjon 

knyttet til oppholdet. 

 

Resultatene fra undersøkelsen er oppsummert ved å regne ut indikatorskårer, basert 

på svarene fra grupper av enkeltspørsmål. På grunnlag av pasientenes svar på 34 av 

spørsmålene ble det regnet ut skår på ni indikatorer. En skår er gjennomsnittet på en-

keltspørsmålene som inngår, omregnet til en skala fra 0 til 100, hvor 100 er best.  

o Pleiepersonalet (7 spørsmål) 

o Legene (7 spørsmål) 

o Informasjon (3 spørsmål) 

o Organisering (4 spørsmål) 

o Pårørende (2 spørsmål) 

o Standard (6 spørsmål) 

o Utskrivning (2 spørsmål) 

o Samhandling (2 spørsmål) 

o Ventetid (1 spørsmål) 
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Det regnes også ut en skår for pasientopplevd pasientsikkerhet, med en litt annerledes 

prosedyre. 

 

Framstilling av disse gjennomsnittene er en sentral del av resultatrapporteringen for 

institusjonene som deltar. Gjennomsnittene for hver enhet blir sammenliknet med 

gjennomsnittene for enheter på det aktuelle organisatoriske nivået (sykehus, helsefore-

tak, regionalt helseforetak). 

Ettersom tendensen til å svare ikke er lik i alle pasientgrupper, blir svarene vektet for å 

bedre representativiteten i datamaterialet. Og, på grunn av at sammensetningen av pa-

sientgruppene kan være forskjellig fra enhet til enhet, blir resultatene justert for å gjøre 

dem mer sammenliknbare på tvers av enheter.  

Det er også gjort analyser som deler pasientene inn i grupper etter ulike egenskaper, 

for å sette lys på eventuelle forskjeller i gruppenes erfaringer under sykehusoppholdet. 

Resultat 

Av 21 189 mulige svarte 12 296 tidligere pasienter, hvilket gir en total svarprosent på 

58. Svarprosenten varierte mellom 40 og 86 blant sykehusene.  

Tabellen nedenfor viser resultatene når de er oppsummert i indikatorskårer (vektet 

materiale).  

 

Indikator Antall svar Gjennomsnitt Endring fra 2015 a, b 

Pleiepersonalet 12218 74 ↓ 

Legene 12075 74 ↓ 

Informasjon 12042 72 ↓ 

Organisering 12081 66 ↓ 

Pårørende 8568 75 ↓ 

Standard 12107 71 ↓ 

Utskrivning 10670 60 ↑ 

Samhandling 7345 62 → 

Ventetid c 5367 67 ↑ 

a: Endring i datainnsamlingsrutinene kan ha påvirket resultatene 

b: Endring fra 2015 er testet med signifikansnivå på p<0,01. 

c: Indikatoren Ventetid er beregnet på svar fra kun elektivt innlagte pasienter  

 

Indikatoren med den høyeste skåren på nasjonalt nivå er Pårørende (75 poeng), tett 

fulgt av Pleiepersonalet og Legene (begge 74 poeng). Pasientene har gitt indikatorene 

Samhandling (62 poeng) og Utskrivning (60 poeng) de laveste skårene. 

 

Skåren for indikatoren som beskriver pasientopplevd pasientsikkerhet er 86 (skala 0–

100) for landet samlet i 2019-undersøkelsen, og testing mot 2015-resultatet viste ingen 

statistisk signifikant endring. 

 

Rekkefølgen på indikatorskårene på nasjonalt nivå er i hovedsak lik rekkefølgen fra tid-

ligere undersøkelser. Endringer i datainnsamlingsmetoden gjør sammenlikning med 

2015 litt usikker, men det synes som om det er tilbakegang på de fleste 
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indikatorskårene. Unntakene er Samhandling, som er uforandret, og Utskrivning og 

Ventetid, hvor skårene har gått opp siden 2015. 

 

Blant de regionale helseforetakene ligger skårene til Helse Midt-Norge regionalt helse-

foretak (RHF) statistisk signifikant over gjennomsnittet for RHF-ene på seks av de ni 

pasienterfaringsindikatorene mens Helse Vest RHF ligger under dette gjennomsnittet 

på tre indikatorer.  

Blant helseforetakene (HF) hadde Helse Fonna HF de laveste skårene, med fem av åtte 

skårer under gjennomsnittet, mens «Private ideelle spesialsykehus i Helse Sør-Øst 

RHF» i den motsatte enden hadde skårer som lå over gjennomsnittet på tre indikatorer.  

På sykehusnivået hadde Akershus universitetssykehus og Haugesund sjukehus de la-

veste skårene idet begge hadde fem skårer under gjennomsnittet for sykehus. Kysthos-

pitalet i Hagevik, Lærdal sjukehus og Volda sjukehus hadde den mest positive vurde-

ringen, med seks skårer over gjennomsnittet. 

 

Indikatorskårene ble sammenliknet mellom pasientgrupper definert av ulike individu-

elle egenskaper, for eksempel alder, eller egenskaper ved innleggelsen, for eksempel 

innleggelsesmåte. De egenskapene som hadde sterkest sammenheng med skårene var 

alder og helsestatus. Høy alder og dårlig helse var forbundet med lave skårer 

Konklusjon 

På landsbasis gir pasientene forholdsvis gode tilbakemeldinger om erfaringene sine fra 

sykehusoppholdet. Imidlertid, og som i tidligere undersøkelser, indikerer resultatene 

fra 2019 at pasienter generelt vil ha nytte av at sykehusene forbedrer sin praksis knyt-

tet til utskrivning og samhandling. Det synes å være noe tilbakegang i resultatene på 

nasjonalt nivå siden 2015, men metodiske endringer gjør sammenligningene over tid 

usikre. 
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Key messages  

Surveys that measure patient reported experiences are accepted as one of several valid 

perspectives for describing quality in health services. The experiences of patients who 

have been admitted to somatic wards have been measured several times before, most 

recently in 2015. The response rate was 58 %. 

• The Ministry of Health and Care Services has commissioned the Norwegian 

Institute of Public Health to carry out five annual measurements, starting in 2019. 

Patients who were discharged in the period 1 August to 31 October 2019 were 

invited to participate. 

• The answers to groups of single questions were summarized to scores on a scale 

from 0 to 100 where 100 is best, on nine indicators that describe different aspects 

of the hospital stay. 

o Nursing staff (7 questions) 

o The doctors (7 questions) 

o Information (3 questions) 

o Organisation (4 questions) 

o Next-of-kin (2 questions) 

o Standard (6 questions) 

o Discharge (2 questions) 

o Collaboration (2 questions) 

o Waiting time (1 question) 

A score is also calculated for patient-experienced patient safety 

• The indicator with the highest score at the national level is Next-of-kin (75 points), 

closely followed by Nursing staff and Doctors (both 74 points). Collaboration (62 

points) and Discharge (60 points) had the lowest scores. 

• The order of the indicators at national level is very similar to the order in previous 

surveys. Changes in the data collection method make comparisons with 2015 

uncertain, but it seems that there is a decline in most indicator scores, with the 

exception of Collaboration, which is the same, and Discharge and Waiting time 

where the scores have increased since 2015. 

• The difference between the highest and lowest scores among the hospitals was 

greatest on Standard (28 points), Waiting time (27 points) and Collaboration (25 

points). 

• The scores vary between patient groups, and age and health status are most 

important among the characteristics examined. 

• The survey indicates that there are differences in the services offered to patients. 
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Executive summary (English) 

Background 

Surveys that measure patients' experiences are considered one of several relevant 

sources for describing quality in health care. The purpose is to gain knowledge about 

the hospitals from the patients' point of view. The knowledge will be used in service 

management and for public transparency about how well the services work. 

Several national surveys have been conducted among patients who have been hospital-

ized in somatic units. Most recently in the period 2011 to 2015. The Ministry of Health 

and Care Services has commissioned the Norwegian Institute of Public Health to carry 

out five annual measurements, starting in 2019.  

Method 

The survey was conducted in all public hospitals. The participants were sampled from 

the Norwegian Patient Registry. For each hospital, a random sample of 400 patients 

was sampled from those who were discharged in the period 1 August to 31 October 

2019. These were contacted via letters containing an invitation to participate, neces-

sary information and a printed questionnaire. The letter also included guidance for re-

sponding via the Internet, for those who preferred so. Up to two reminders were sent 

to those who did not respond. 

After the survey was completed, additional administrative and clinical information was 

obtained from the Norwegian Patient Registry.  

Results 

The results from the survey are summarized by calculating indicator scores, based on 

the answers from groups of single questions. Scores on nine indicators were calculated 

based on the patients' answers to 34 of the questions. A score is the mean of the indi-

vidual questions included in the indicator, converted to a scale from 0 to 100, where 

100 is best. 

o Nursing staff (7 questions) 

o Doctors (7 questions) 

o Information (3 questions) 

o Organization (4 questions) 

o Next-of-kin (2 questions) 

o Standard (6 questions) 

o Discharge (2 questions) 

o Collaboration (2 questions) 

o Waiting time (1 question) 
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A score is calculated also for patient-experienced patient safety, with a slightly different 

procedure.  

The presentation of these means is a central part of the reporting of results. The means 

for each unit are compared with the means for units at the relevant organizational level 

(hospitals, health trusts, regional health authorities). 

As the tendency to respond is not the same in all patient groups, the responses are 

weighted to strengthen the representativeness of the data material. Because the patient 

mix may differ between units, the results are case-mix adjusted. 

 

Analyses have been made that divide the patients into groups according to different 

characteristics, in order to explore any differences in the groups' experiences during 

the hospital stay. 

 

Of 21 189 eligible, 12 296 patients responded, giving a total response rate of 58. The re-

sponse rate varied between 40 and 86 among the hospitals. 

 

The table below shows the results summarized in indicator scores (weighted data).  

 

Indicator No of respondents Mean scores Change from 2015 a, b 

Nursing staff 12218 74 ↓ 

Doctors 12075 74 ↓ 

Information 12042 72 ↓ 

Organization 12081 66 ↓ 

Next-of-kin 8568 75 ↓ 

Standard 12107 71 ↓ 

Discharge 10670 60 ↑ 

Collaboration 7345 62 → 

Waiting time c 5367 67 ↑ 

a: Changes in data collection procedures may have affected the results  

b: Difference from 2015 was tested with a significance level of p <0.01. 

c: Waiting time score is based on responses from electively admitted patients only 

 

The indicator with the highest score at the national level is Next-of-kin (75 points), 

closely followed by Nursing staff and Doctors (both 74 points). The patients' responses 

gave Collaboration (62 points) and Discharge (60 points) the lowest scores. 

The indicator that describes patient-perceived patient safety is 86 (scale 0–100) na-

tionally in the 2019 survey and testing against the 2015 result showed no difference. 

 

The order of the indicators at the national level is essentially the same as the order in 

previous surveys. Changes in the data collection procedures make comparison with 

2015 somewhat uncertain, but it seems to be a decline in most indicator scores. The ex-

ceptions are Collaboration, which is unchanged, and Discharge and Waiting Time, 

where the scores have increased from 2015. 

 

Among the regional health authorities, the scores of Helse Midt-Norge regional health 

authority (RHA) are statistically significantly above the RHA mean on six of the nine 
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patient experience indicators, while Helse Vest RHA is below this mean on three indica-

tors. 

Among the health trusts, Helse Fonna HT had the poorest result, with five out of eight 

scores below the mean, while "Helse Sør-Øst private ideelle spesialsykehus" on the op-

posite had scores that were above the mean on three indicators. 

At the hospital level, Ahus and Haugesund sjukehus had the poorest result, as both had 

five indicator scores below the hospital mean. Having recieved six scores above mean, 

the Kysthospitalet i Hagevik, Lærdal sjukehus and Volda sjukehus had the best result at 

hospital level. 

The indicator scores were explored with the patients grouped by different individual 

characteristics, for example age, or characteristics of the hospital stay, for example the 

admission mode. Age and self-assessed health were the most important characteristics 

among those examined. 

Conclusion 

On a national basis, patients provide relatively good feedback about their experiences 

from hospital stays. However, as in previous surveys, the results from 2019 indicate 

that patients in general will benefit from improvement of the hospitals’ practice regard-

ing discharge and collaboration with municipal services. 
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Forord 

Denne rapporten er en del av et oppdrag som Folkehelseinstituttet fikk fra Helse- og 

omsorgsdepartementet via tildelingsbrev for 2019. Fra og med 2019 til og med 2023 

skal pasienterfaringer ved somatiske sykehusavdelinger måles årlig.  

 

Ved siden av denne nasjonale rapporten blir resultatene formidlet til enhetene som del-

tar i institusjonsrapporter, hvor hver enkelt enhet får sine resultater sammenliknet 

med gjennomsnittet fra de andre enhetene på samme organisatoriske nivå (Regionalt 

helseforetak, helseforetak, eller behandlingssted). Rapportene følger i store trekk 

samme utforming som rapportene fra tidligere undersøkelser. 

 

Vi takker for uunnværlig hjelp fra kolleger ved Folkehelseinstituttet. Sindre Møgster 

Braaten og Ole Martin Kvinge, begge senioringeniør i område for helsedata og digitali-

sering, har vært sentrale i datainnsamlingen. Jon Helgeland, forskningsleder i avdeling 

for forskning og analyse av helsetjenesten, og Katrine Damgaard Skyrud, forsker/statis-

tiker i den samme avdelingen, står bak oppsett av analyser i statistikkprogrammet R. 

 

Og sist, men ikke minst: Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen.  

 

 

 

Oslo, desember 2020 
 

Øyvind Andresen Bjertnæs 

Avdelingsdirektør 

Ingeborg Strømseng Sjetne 

prosjektleder 
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Innledning 

I tidligere tider var norske sykehus preget av paternalistiske holdninger. Tjenestenes 

kvalitet ble vurdert hovedsakelig ut fra kliniske resultater men systematisk observa-

sjon av resultatene var stort sett fraværende. Mot slutten av 1900-tallet vokste bevisst-

heten om nytten av å gjøre systematiske vurderinger av behandlingskvalitet. I dagens 

situasjon dekkes behovet for evaluering av kvalitet av aktiviteter som strekker seg fra 

innsamling av kunnskap i medisinske kvalitetsregistre over avgrensete sykdomsgrup-

per til internasjonale samarbeid for å underbygge evidensbasert pasientbehandling. I 

tråd med avvikling av paternalistiske holdninger er pasientperspektivet inkludert som 

én av flere kilder til kunnskap om behandlingskvaliteten. Nytten av å legge vekt på pa-

sientenes lekmannserfaringer i møtet med tjenestene er ikke lenger kontroversiell, slik 

den var da slike målinger ble tatt i bruk i Norge på midten av 1990-tallet. God pasient-

opplevd kvalitet, representert for eksempel ved tilpasset informasjon, medvirkning og 

tillit, skapes sammen med gode kliniske resultater, ikke i stedet for.  

 

Hensikten med pasienterfaringsundersøkelsene er å samle inn systematisk kunnskap 

om tidligere pasienters erfaringer med sykehusene, til bruk i: 

• Faglig kvalitetsforbedring (kvalitetsforbedringsarbeid i helsetjenesten) 

• Virksomhetsstyring (styring og ledelse i helsetjenesten) 

• Forbrukervalg (støtte til pasienter og helsepersonell i valg mellom 

behandlingssteder) 

• Samfunnsmessig legitimering og kontroll (gi allmennheten innsikt i helsetjenestens 

ytelser i samfunnsmessig og helsepolitisk sammenheng) 

 

Resultatene inngår i Helsedirektoratets nasjonale kvalitetsindikatorsystem for behand-

lingsstedene (1).  

 

Dette er den åttende undersøkelsen blant pasienter som er utskrevet fra døgnopphold i 

somatiske avdelinger siden 2002. Folkehelseinstituttet gjennomførte 2019-undersøkel-

sen på vegne av helseforetakene. 
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Metode og materiale 

Undersøkelsens metode følger rutiner fra tidligere gjennomføringer, med gradvis ut-

vikling ettersom endringer innen formelle rammer og teknologi gjør det påkrevet eller 

mulig (2). 

Spørreskjema og indikatorer 

Spørreskjemaet om pasienterfaringer ble utviklet i 1990-årene (3). Det er gjort end-

ringer siden den gang. I 2006 ble svarskalaen endret fra ti til fem trinn (4). Dessuten er 

noen spørsmål tatt ut og noen er kommet til. Det er viktig å balansere muligheten til å 

sammenlikne over tid med hensynet til at pasientene, tjenestene og verden omkring 

forandrer seg. 

 

Spørreskjemaet som ble brukt i 2019-undersøkelsen hadde 36 spørsmål som handlet 

om pasienterfaringer, elleve spørsmål som var knyttet til pasientsikkerhet og fire 

spørsmål om bakgrunnsinformasjon. Som oppfølging til innføring av pakkeforløp for 

kreft var det ni spørsmål som var rettet til svarere som var utredet og/eller behandlet 

for kreft. Resultatet fra disse spørsmålene blir ikke rapportert her. Svarerne hadde mu-

lighet til å kommentere i fritekst, både om sykehusoppholdet generelt og om eventuell 

kreftutredning og/eller -behandling. 

 

Spørreskjemaet ble satt opp på papir (Vedlegg 1), og de som foretrakk det, kunne svare 

på undersøkelsen via Internett.  

 

Det blir regnet ut ni indikatorer med utgangspunkt i enkeltspørsmålene om pasienter-

faringer. Tabell 1 viser hvordan grupper av spørsmål blir samlet for å beregne indika-

torskårer som er mer robuste enn enkeltspørsmålene og som også innebærer en opp-

summering av svarene. For alle svarere som har gyldig svar på minimum halvparten av 

enkeltspørsmålene som inngår i den aktuelle indikatoren blir det regnet ut et gjennom-

snitt, som siden blir transformert lineært til en indikatorskår på en skala fra 0 til 100, 

hvor 100 er best. 
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Tabell 1. Enkeltspørsmål i spørreskjemaet og indikatorer 

  Indikator   Spm   Spørsmålstekst 

Pleiepersonalet 

2 Snakket pleiepersonalet til deg slik at du forsto dem? 

3 Opplevde du at pleiepersonalet hadde omsorg for deg? 

4 Har du tillit til pleiepersonalets faglige dyktighet? 

5 Fikk du fortalt pleiepersonalet alt du mente var viktig om din tilstand? 

6 
Opplevde du at pleiepersonalet var interessert i din beskrivelse av egen si-

tuasjon? 

7 Ble du tatt med på råd i spørsmål som omhandlet din pleie? 

8 Hadde pleiepersonalet tid til deg når du trengte det? 

Legene 

9 Snakket legene til deg slik at du forsto dem? 

10 Opplevde du at legene hadde omsorg for deg? 

11 Har du tillit til legenes faglige dyktighet? 

12 Hadde legene tid til deg når du trengte det? 

13 Fikk du fortalt legene alt du mente var viktig om din tilstand? 

14 Opplevde du at legene var interessert i din beskrivelse av egen situasjon? 

15 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 

Informasjon 

16 
Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver og undersøkel-

ser skulle foregå? 

17 
Fikk du vite det du syntes var nødvendig om resultatet av prøver og undersø-

kelser? 

18 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose/dine plager? 

Organisering 

19 Opplevde du at det var en fast gruppe pleiepersonale som tok hånd om deg? 

20 Opplevde du at én lege hadde hovedansvaret for deg? 

21 Opplevde du at sykehusets arbeid var godt organisert? 

22 
Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde kommet fram til rette ved-

kommende? 

Pårørende 

23 Ble dine pårørende tatt godt imot av personalet på sykehuset? 

24 
Var det enkelt for dine pårørende å få informasjon om deg mens du var inn-

lagt på sykehuset? 

Standard 

25 Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var i god stand? 

26 Fikk du inntrykk av at sykehuset forøvrig var i god stand? 

27 Var rommet du lå på tilfredsstillende? 

28 Var muligheten for ro og hvile tilfredsstillende? 

29 Var maten tilfredsstillende? 

30 Var renholdet tilfredsstillende? 

Utskrivning 

41 
Ble du informert om hva du selv kunne gjøre hjemme ved eventuelle tilbake-

fall? 

42 
Ble du informert om hvilke plager du kunne regne med å få i tiden etter syke-

husoppholdet? 

Samhandling 

44 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med fastlegen din om det du 

var innlagt for? 

45 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med hjemmetjenesten/andre 

kommunale tjenester om det du var innlagt for? 

Ventetid 1 Måtte du vente for å få et tilbud fra sykehuset? 
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Etablering av utvalget 

Utvalgsrammen i 2019-undersøkelsen er Norsk pasientregister (NPR). Fra hvert syke-

hus/behandlingssted ble det tilfeldig trukket et bruttoutvalg på 400 pasienter som inn-

fridde inklusjonskriteriene. Utvalgsstørrelsen er beregnet ut fra krav til statistisk presi-

sjon i resultatene og en vurdering av ventet variasjon og svarprosent i utvalget (2). 

 

Pasienter med følgende kjennetegn inkluderes: 

• utskrevet etter heldøgnsopphold fra sykehusene som deltok, fra og med 1.august til 

og med 31. oktober i 2019  

• minimum 16 år gammel ved innleggelse 

• utskrevet fra et opphold med varighet minimum ett døgn 

• ikke registrert som død 

Hvis en pasient innfrir kriteriene i forbindelse med flere opphold i perioden, er det det 

siste oppholdet som gjelder. 

 

Pasienter fra føde- barselavdelinger, barneavdelinger, palliative enheter, rehabilite-

rings- og psykiatriske avdelinger skal ikke inkluderes. Undersøkelsen er tilpasset 

voksne pasienter som har vært innlagt i somatiske avdelinger og innholdet er følgelig 

mindre relevant for pasienter fra disse avdelingene. 

 

Datainnsamling 

På helseforetakenes vegne fikk datainnsamlingsteamet i FHI overført fødselsnummeret 

til pasientene som var trukket ut, sammen med et prosjektspesifikt løpenummer. Navn 

og adresse ble hentet fra folkeregisteret. Pasientene fikk et brev i posten med invitasjon 

til å delta fra sykehuset samt nødvendig informasjon og spørreskjema fra FHI. Svar som 

ble gitt på papirskjema ble returnert i en vedlagt svarkonvolutt og senere skannet. De 

som ønsket å svare elektronisk kunne logge seg inn på Nettskjema ved hjelp av innlog-

gingskoder, med lagring av svarene i Tjenester for sensitive data (TSD) ved Universite-

tet i Oslo. 

Undersøkelsen ble sendt ut samlet til hele utvalget 15. november. Det ble sendt påmin-

nelse til de vi ikke hadde mottatt svar fra, i midten av desember og i slutten av januar. 

 

Da utsendelsene var avsluttet, ble den personidentifiserende informasjonen slettet. Til 

alle de inkluderte (med unntak av de som har reservert seg), og ved hjelp av det pro-

sjektspesifikke løpenummeret ble det føyet til administrativ og klinisk informasjon:  

• Navn på sykehus, avdeling og sengepost 

• Liggetid 

• Innleggelsesmåte 

• ICD-10 diagnosekoder 

• Prosedyrekoder 
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Etikk og personvern 

Undersøkelsen ble gjennomført med dispensasjon fra taushetsplikten fra Helsedirekto-

ratet. Folkehelseinstituttet inngikk databehandleravtale med samtlige helseforetak og 

gjennomførte undersøkelsen på deres vegne. Personvern og datasikkerhet i alle ledd 

ble ivaretatt ved å bruke rutiner og infrastruktur som er etablert og vurdert for denne 

typen databehandling.  

Svarandeler og representativitet  

Etter at pasienter som reserverte seg, hadde mangelfull adresse eller var døde var tatt 

ut, besto bruttoutvalget av 21 189 personer. Av disse svarte 12 296, hvilket gir en total 

svarprosent på 58. Mellom behandlingsstedene varierte svarprosenten fra 40 (Finn-

markssykehuset, Hammerfest) til 86 (Kysthospitalet i Hagevik), med median 57 % og 

gjennomsnitt 58 %.  

 

En høy eller lav svarprosent sier ikke nødvendigvis noe om hvorvidt undersøkelsens 

resultater er representative for bruttoutvalget som ble tilfeldig trukket ut. Som figur 1 

viser eksempel på, er det ganske forskjellig frafall i ulike grupper. Det innebærer at 

unge menn (figur 1) er underrepresentert i svarergruppa, og følgelig har mindre innfly-

telse på undersøkelsens resultater enn de burde hatt. 

 

Figur 1. Svarerandeler etter alder og kjønn. 

Korreksjon for frafall 

Response Homogeneity Group (RHG)-modellen ble brukt til å korrigere for skjevhet 

som skyldes ulikt frafall i ulike pasientgrupper (5). I denne modellen blir pasientene i 

bruttoutvalget, basert på tilgjengelig bakgrunnsinformasjon, delt inn i homogene grup-

per når det gjelder svarsannsynlighet. Svarsannsynligheten antas å være konstant i 

hver gruppe som dannes, og sannsynligheten i hver gruppe blir beregnet ut fra de fak-

tiske svarerandelene. «Recursive partitioning» med «bootstrapping» ble brukt for å 

konstruere et regresjonstre med bruk av rpart-pakken i R (6). Minimumsstørrelsen på 

gruppene ble satt til 100, og bakgrunnsinformasjonen som ble brukt var alder, kjønn, 

om innleggelsen var akutt, liggetid, antall diagnoser, Charlson komorbiditetsindeks, 
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hoveddiagnosegruppe (basert på ICD-10 kapitler) og avdeling (medisinsk eller kirur-

gisk) (7).  

Bruttoutvalget ble med dette delt inn i 14 responshomogene grupper, med svarsann-

synlighet som varierte fra 0,19 til 0,87. Egenskapene som viste seg å være av betydning 

for å danne RHG-grupper var alder, om innleggelsen var akutt, Charlson komorbiditets-

indeks og hoveddiagnosegruppe.  

I disse undersøkelsene blir RHG-gruppene brukt til å vekte resultatene, for å styrke re-

presentativiteten. Pasientenes svar får ulik innflytelse på resultatene, alt etter hvor 

godt deres gruppe fra bruttoutvalget er representert i nettoutvalget. Lavere svarsann-

synlighet gir større vekt. 

Justering for ulik pasientsammensetning  

Et viktig formål med pasienterfaringsundersøkelsene er å undersøke om de enkelte en-

hetene skiller seg statistisk signifikant fra gjennomsnittet for enhetene på samme nivå 

(behandlingssteder, helseforetak og regionale helseforetak) og at enhetene skal kunne 

følge sine egne resultater over tid. Enhetene yter tjenester til pasientgrupper som er 

forskjellige, og sammensetningen av gruppene kan forandre seg over tid. Samtidig er 

det påvist at det er sammenheng mellom sosiodemografiske- og helsemessige karakte-

ristika på den ene siden og pasientenes beskrivelse av helsetjenester på den andre si-

den (8;9). Justering for ulik pasientsammensetning (case-mix adjustment) bruker sta-

tistiske metoder for å forutsi hva hver enhets skårer ville vært for en standard pasient-

gruppe, og med dette fjerne forutsigbare effekter av forskjeller i pasientkarakteristika 

fra sammenlikningene (10). 

For eksempel er det slik at generelt er pasienter som er elektivt innlagt mer positive i 

sine svar enn de som er akutt innlagt. For et sykehus med en høy andel elektivt innlagte 

pasienter vil denne assosiasjonen føre til at dette sykehuset får en relativt høyere skår. 

Justering for pasientsammensetning har som formål å redusere effekten av at enhete-

nes pasientgrupper er ulikt sammensatt. Vi brukte tilgjengelige bakgrunnsvariabler 

som var ulikt fordelt blant sykehusene og antatt å være assosiert med indikatorskå-

rene. Det vil her si alder, kjønn, hoveddiagnosegruppe (ICD-10 kapitler), antall diagno-

ser, Charlson komorbiditetsindeks, akutt versus elektivt innlagt, om avdelingstypen var 

medisinsk, kirurgisk eller annet (7), om svarene var avgitt på papirskjema eller via In-

ternett, egenrapportert helsestatus (spørsmål 48), egenrapportert antall sykehusinn-

leggelser siste to år (spørsmål 49), født i Norge versus andre land (spørsmål 50), og om 

svareren hadde fått hjelp til å svare (spørsmål 51). For modelltilpasning ble disse vari-

ablene testet i trinnvise regresjonsmodeller med indikatorskårene som utfallsvariabler. 

Bakgrunnsvariabler som i regresjonsmodellene var assosiert med én eller flere av pasi-

enterfaringsindikatorene ble inkludert i den statistiske modellen som justerer for ulik 

pasientsammensetning. Det gjaldt alle bakgrunnsvariablene som ble testet, med unntak 

av antall diagnoser.  

Sammenlikning med pasienterfaringer i 2015 

Når formålet er å sammenlikne resultater over tid, er det ønskelig å sammenlikne data-

materialer som er så like som mulig på alle måter. Samtidig er det behov for å utvikle 
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undersøkelsen videre. Etter 2015-undersøkelsen er det gjort endringer som kan ha en 

effekt på resultatene. I så fall vil sammenlikning av resultater fra 2019 med de tidligere 

resultater bli usikker. 

 

Det er et generelt ønske fra sentrale myndigheter om å digitalisere prosesser der hvor 

det er mulig. Når datainnsamlingen gjør bruk av digitale løsninger i økende grad, gir det 

store innsparinger i tid og kostnader. Samtidig har det en mulig effekt på hvem som 

svarer, og dermed muligens på resultatene (11). I 2015 svarte 10 % av svarerne elek-

tronisk, og i 2019 var denne andelen 14 %. 

 

Forut for undersøkelsen i 2019 ble oppsettet i papirversjonen endret. I tidligere år ble 

svarskalaene presentert horisontalt, og gruppert tydelig etter tema. I 2019-versjonen 

er svarskalaen satt opp vertikalt og den blir gjentatt for hvert spørsmål, på samme 

måte som i det elektroniske skjemaet. Hensikten er å stimulere til at svarerne tar stil-

ling til valgalternativene ved hvert enkelt spørsmål. Hvis denne endringen har hatt en 

effekt, vil det også påvirke sammenliknbarheten i resultatene fra 2015 og 2019.  

 

Figur 2. Oppsett av spørsmål og svaralternativer i 2015 (til venstre) og 2019 

 

Det har vært endring i hvilke bakgrunnsvariabler vi har samlet inn. Ved sammenlikning 

bakover i tid, må vekting og justering baseres på data som er tilgjengelig i begge under-

søkelsesårene. For eksempel er det bare 2019-materialet som inneholder opplysninger 

om type avdeling og fødeland.  

 

I 2015 var et av inklusjonskriteriene at oppholdet skulle ha vart i minimum ti timer. 

Dette kriteriet var endret til minimum 24 timer ved trekking av utvalget i 2019. 

Sammenlikninger og signifikanstesting 

På nivåer lavere enn nasjonalt blir enhetene sammenliknet med gjennomsnittet for alle 

enhetene på det det respektive nivået. I tillegg sammenliknes hver enkelt enhet med 

sine egne tidligere resultater, for å framstille utvikling over tid. Når forskjellene blir 

testet statistisk tyder en lav p-verdi på at det sannsynligvis er en forskjell, ut over na-

turlig variasjon. 

Der hvor indikatorskårene til en enhet blir sammenliknet med et aktuelt gjennomsnitt, 

blir p-verdien oppgitt i tabellen når den er lavere enn 0,1. For endring over tid anses 
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forskjellene som statistisk signifikante og blir vist med pil opp eller ned hvis p<0,05 for 

sykehus eller helseforetak, og for regionalt og nasjonalt nivå er tilsvarende grense 

p<0,01. 

Vanligvis blir signifikanstesting brukt til å undersøke sannsynligheten for feilslutning 

når vi foretar én enkelt test. Her har vi imidlertid testet forskjeller blant svært mange 

enheter, og på mange indikatorer. Vi har korrigert for det store antallet tester i tabel-

lene ved å bruke multippel testing, som gir en større beskyttelse mot feilslutninger i 

denne situasjonen (12). 

 

Tabellene i institusjonsrapportene og i denne rapportens tabell 2, kapitlet med resulta-

ter på enkeltspørsmål og vedlegg 2 og 3 er framstilt med statistikkprogrammet R (13). 

Øvrige tall og figurer i denne rapporten er framstilt med IBM SPSS Statistics versjon 26.  
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Nasjonale resultat i 2019 og over tid 

Tabellen viser resultatene for landet samlet. Indikatorene som handler først og fremst 

om mellommenneskelige forhold har de høyeste skårene: Pårørende, Pleiepersonalet 

og Legene. Skårene som gjelder forberedelse til Utskrivning og Samhandling med tje-

nester i kommunen er lavest. Denne rekkefølgen på skårene har vært noenlunde stabil 

over tid (14).  

Vi har tatt et forbehold om endringer som kan ha påvirket resultatet når det gjelder 

sammenlikning mellom 2015 og 2019 (se side 19–20). Sammenlikningen viser at skå-

rene er statistisk signifikant lavere i 2019 på seks av de ni indikatorene i tabellen. På 

indikatoren Samhandling er det ikke statistisk signifikant endring. Mens det er statis-

tisk signifikant økning i 2019 i skårene når det gjelder Utskrivning og de elektivt inn-

lagte pasientenes oppfatning om Ventetid.  

 

Tabell 2. Indikatorskårer. Skala fra 0 til 100 hvor 100 er best. Vektet materiale. 

Indikator Antall svar Gjennomsnitt Endring fra 2015 a, b 

Pleiepersonalet 12218 74 ↓ 

Legene 12075 74 ↓ 

Informasjon 12042 72 ↓ 

Organisering 12081 66 ↓ 

Pårørende 8568 75 ↓ 

Standard 12107 71 ↓ 

Utskrivning 10670 60 ↑ 

Samhandling 7345 62 → 

Ventetid c 5367 67 ↑ 

a: Endring i datainnsamlingsrutinene kan ha påvirket resultatene 

b: Endring fra 2015 er testet med signifikansnivå på p<0,01. 

c: Indikatoren Ventetid er beregnet på svar fra kun elektivt innlagte pasienter  

 

 

Indikatoren for pasientsikkerhet er en skår på en skala fra 0 til 100 hvor 100 er best. 

Den blir regnet ut på en annen måte enn de øvrige, se Vedlegg 2. I 2019 var gjennom-

snittet for alle svarere 86, og det var ikke statistisk signifikant endring fra 2015. 

 

Vedlegg 3 viser resultater for alle enhetene som deltok i undersøkelsen. Helse Midt-

Norge regionalt helseforetak (RHF) har fått skårer som ligger statistisk signifikant over 

gjennomsnittet for RHF-ene på seks av de ni pasienterfaringsindikatorene (Pleieperso-

nalet, Informasjon, Organisering, Pårørende, Standard og Samhandling) mens Helse 
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Vest RHF ligger under dette gjennomsnittet på tre indikatorer (Pårørende, Standard og 

Ventetid).  

 

Det er 22 helseforetak (HF) som er sammenliknet med gjennomsnittet for alle HF-ene. 

Fem av HF-ene hadde ingen skårer som skilte seg statistisk signifikant (p<0,05) fra 

gjennomsnittet. De laveste skårene hadde Helse Fonna HF, med fem av åtte skårer un-

der gjennomsnittet, mens «Private ideelle spesialsykehus i Helse Sør-Øst RHF» i den 

motsatte enden hadde skårer som lå over gjennomsnittet på tre indikatorer. Det var på 

indikatoren Standard at det var flest forskjeller fra gjennomsnittet (for ti av 22 HF, fire 

negative og seks positive). Det var ingen statistisk signifikante forskjeller fra gjennom-

snittet på Pårørende, Utskrivning og Samhandling. 

 

Av 59 sykehus eller behandlingssteder er det 21 hvor ingen av indikatorene er statis-

tisk signifikant (p<0,05) forskjellig fra gjennomsnittet på dette nivået. De laveste skå-

rene hadde Akershus universitetssykehus og Haugesund sjukehus, som begge hadde 

fem skårer under gjennomsnittet. Med seks skårer over gjennomsnittet hadde Kysthos-

pitalet i Hagevik, Lærdal sjukehus og Volda sjukehus det beste resultatet. De fleste for-

skjellene er på Standard, hvor 13 sykehus har skår som er lavere enn gjennomsnittet og 

14 sykehus har skår høyere enn gjennomsnittet. På Samhandling er det bare to sykehus 

som er statistisk signifikant (p<0,05) forskjellig fra gjennomsnittet, og begge ligger un-

der. 

 



 24  Resultater for ulike grupper i 2019 

Resultater for ulike grupper i 2019 

Når sykehusene og de andre enhetene blir sammenliknet med gjennomsnittet på sitt 

organisatoriske nivå, er resultatene justert for å gjøre resultatene mest mulig sammen-

liknbare. Å justere for forskjeller i sammensetningen av pasienter ved sykehusene er et 

grep for å gjøre pasientgruppene så like som mulig. Imidlertid kan det være av nytte å 

rette oppmerksomheten også mot eventuelle forskjeller mellom ulike grupper pasien-

ter. Dette kapitlet viser beskrivende framstillinger som sammenlikner resultater når 

pasientene i undersøkelsen er gruppert etter ulike egenskaper i stedet for etter hvor de 

har vært innlagt. Slike grupperinger av individer gir et bilde som stykker opp og over-

forenkler sammensatte tilstander og fenomen. For eksempel når egenskaper som hel-

sestatus og aldersgrupper blir betraktet hver for seg mens de i virkeligheten henger 

nært sammen. Vi mener sammenlikningene likevel kan være av interesse og vekke nye 

spørsmål.  

 

Figurene 4, 7, 8, 9, 10 og 13 viser gjennomsnittene i linjediagram, som blir fulgt opp 

med testing for å slå fast om resultatene er statistisk signifikante. Figurene 5A–5I, 11 og 

12 viser beregnete gjennomsnitt for gruppene som et punkt på y-aksen. Figurene viser 

også konfidensintervallet (usikkerhetsområdet) for hvert gjennomsnitt, som ei vertikal 

linje gjennom punktet. Et konfidensintervall er det området som vi med 95 prosent sik-

kerhet kan si at det sanne gjennomsnittet ligger innenfor. Framstillingen synliggjør 

usikkerheten som kommer av at det oppgitte gjennomsnittet er beregnet på grunnlag 

av svar fra bare et utvalg av populasjonen vi vil vite noe om. Der hvor usikkerhetsområ-

det for gruppers gjennomsnitt ikke overlapper med hverandre i figurene, kan vi slutte 

at forskjellene er statistisk signifikante, men det er ikke nødvendigvis motsatt der det 

er overlapp (15). 

 

Resultater etter kjønn og alder 

Blant svarerne var 53% kvinner. Når 2019-materialet deles etter kjønn, er det slik at 

kvinnenes skårer er litt lavere enn mennenes på alle indikatorene, fra under ett poeng 

forskjell på Informasjon, til tre poeng forskjell på Utskrivning (vektet materiale, t-test, 

p≤.0,001). 
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Figur 3. Svarere, etter aldersgruppe. 

 

Aldersgruppe 66-75 var størst av aldersgruppene. Den inneholdt 29 % av svarerne, og 

den minste gruppa var svarere på 96 år eller eldre (Figur 3). Figur 4 gir en oversikt 

over gjennomsnittskårene på åtte indikatorer i ni aldersgrupper. Forskjellen mellom to 

eller flere av aldersgruppene er statistisk signifikant for alle indikatorene (vektet mate-

riale, ANOVA, p≤0,001). Den generelle trenden er at den lille gruppa med de yngste er 

mest positive, deretter faller skårene noe. Videre øker skårene og er relativt høye i de 

midterste aldersgruppene, for så å falle i de eldste gruppene. Utskrivning skiller seg ut 

med et stort fall fra aldersgruppe 56–65 og eldre. Pårørende, Informasjon og Samhand-

ling er unntak, der øker skårene mot den eldste aldergruppa.  

 

 

Figur 4. Gjennomsnittsskårer på åtte indikatorer, etter aldersgrupper. Vek-

tet materiale. 
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Figur 5A–5I viser skårene på hver indikator etter kjønn og alder (vektet materiale). Det 

er små forskjeller mellom kvinner og menn, generelt er kvinners skårer (røde) litt la-

vere enn menns (blå). De største forskjellene er i de yngste aldersgruppene. Ellers er 

tendensen at kvinners og menns skårer følger hverandre over aldersgruppene, med de 

høyeste skårene blant de yngre og de laveste blant de eldste pasientene.  

I materialet er tre av ti pasienter 76 år eller eldre. Denne aldersgruppa har beskrevet 

sine erfaringer med skårer som er statistisk signifikant lavere enn gjennomsnittet for 

alle pasienter på indikatorene Pleiepersonalet, Legene, Informasjon, Organisering og 

Utskrivning. I en ideell verden hvor alle pasienter blir møtt med tjenester som er tilpas-

set deres individuelle behov, ville skårene vært jevne over aldersgruppene.  Vi har ikke 

grunnlag i materialet for å gjøre antakelser om hva som kan ligge bak den negative as-

sosiasjonen mellom skårer og alder som er framstilt her.  
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Figur 5. A–I. Gjennomsnitt med 95% konfidensintervall, på ni indikatorer. Et-

ter alder og kjønn, blått for menn, rødt for kvinner. Stiplet linje er gjennom-

snitt for alle svarere. Vektet materiale. NB: tilpassete y-akser. 
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Egenrapportert helsestatus 

For å samle informasjon om hvordan pasientene vurderte sin egen helse brukte vi et 

spørsmål som er mye benyttet til dette formålet, nummer 48 i spørreskjemaet. Svarer-

nes beskrivelse av sin egen helsestatus er blant egenskapene som er sterkest assosiert 

med svarene de har gitt.  

 

 

Figur 6. Svarernes respons på spørsmålet «Stort sett vil du si din helse er…» 

 

Figur 7 viser at jo bedre helsestatus, desto høyere indikatorskårer. Rekkefølgen på 

gruppene er gjennomgående. Alle forskjellene er statistisk signifikante (vektet materi-

ale, ANOVA, p≤0,001). Den største forskjellen mellom høyeste og laveste skår er på Ut-

skrivning, med 27 poeng, og minst på Standard, med 11 poeng.  

 

 

Figur 7. Gjennomsnitt på åtte indikatorer. Etter egenrapportert helsestatus. 

Vektet materiale. 

Resultater etter fødeland 

Vi stilte spørsmålet «Hvor er du født?» og svarene fordelte seg som vist i tabell 3.  
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Tabell 3. Svarernes fødeland, egenrapportert 

 
 
 

Blant svarerne hadde 7,5% oppgitt et annet fødeland enn Norge, en andel som er om 

lag halvparten av andelen personer født utenfor Norge i befolkningen (16). At innvand-

rergruppene generelt har en relativt høy andel yngre personer kan være forklaringen 

på at de utgjør en mindre andel av landets sykehuspasienter. Ettersom de fleste svarer-

gruppene med fødeland utenfor Norge var veldig små, slo vi sammen til fire kategorier 

for sammenlikning. Vi finner det riktig å understreke at dette er en svært grov innde-

ling, og det er gode grunner til å anta at det er stor variasjon innenfor alle disse grup-

pene.  

Det er statistisk signifikante forskjeller mellom to eller flere grupper på alle indikato-

rene (vektet materiale, ANOVA, p≤0,001). Den største forskjellen mellom høyeste og la-

veste skår er på Utskrivning (13 poeng), mens gruppene har skåret likest på Informa-

sjon (3 poeng). Gruppa av svarere som er født i Øst-Europa har gjennomgående gitt de 

høyeste skårene, og med unntak av Informasjon, har gruppa som er født i Vest-Europa, 

Nord-Amerika eller Oseania gitt de laveste skårene. 

 

 

Figur 8. Gjennomsnitt på åtte indikatorer. Etter fødeland eller -region. Vektet 

materiale. 
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Etter diagnosegrupper 

Av praktiske årsaker valgte vi å begrense diagnosegrupper til de seks største gruppene 

i materialet for å sammenlikne indikatorskårene mellom disse, vist i Tabell 4. 

 

Tabell 4. Hoveddiagnosegrupper og deres andel blant svarerne 

 
 

 

 

Figur 9. Gjennomsnitt på åtte indikatorer. Etter hoveddiagnosegruppe. Vek-

tet materiale 

 

Blant gruppene som er sammenliknet er forskjellen mellom høyeste og laveste skår 

størst på Samhandling (11 poeng) og minst på Standard og Pleiepersonalet (6 poeng). 

Det er statistisk signifikante forskjeller mellom to eller flere av gruppene på alle 

indikatorene (vektet materiale, ANOVA, p≤0,001). 

Gruppa som har vært innlagt med sykdommer i muskler, skjelett og bindevev har 

høyest skår på alle indikatorene, med ett unntak. Når det gjelder sykehusenes 

ivaretakelse av Pårørende er det pasienter fra diagnosegruppe svulster som har gitt 

høyest skår.  

Hoveddiagnosegruppe (basert på ICD-10 kapitler) %

Svulster 9

Sykdommer i sirkulasjonssystemet 15

Sykdommer i fordøyelsessystemet 10

Sykdommer i muskler, skjelett og bindevev 19

Sykdommer i urinveier og kjønnsorganer 8

Skader, forgiftninger og annen ytre påvirkning 9
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Resultater etter innleggelsesmåte og avdelingstype 

Blant svarerne var 55 % lagt inn akutt og 45 % elektivt. De elektivt innlagte har gjen-

nomgående gitt de høyeste skårene (vektet materiale, t-test, p≤0,001). De største for-

skjellene er på Utskrivning (11 poeng), Informasjon og Organisering (begge 7 poeng). 

Det ligger i sakens natur at det er lettere for sykehusene å legge til rette for gode tjenes-

ter der hvor beslutninger er tatt på forhånd, pasientene er forberedt på innleggelsen og 

hvor forløpet – både under oppholdet og etter hjemreise – er noenlunde forutsigbart. 

 

Flertallet av svarerne (53 %) var skrevet ut fra «kirurgiske- og andre avdelinger med 

operative inngrep», de øvrige fra avdelinger som klassifiseres som medisinske (7). Det 

er statistisk signifikant forskjell på skårene på alle åtte indikatorer (vektet materiale, t-

test, p≤0,001). De største forskjellene er på Utskrivning (7 poeng) og Informasjon (4 

poeng), hvor kirurgiske avdelinger har høyest skår. På Samhandling er skåren to poeng 

høyere for medisinske avdelinger.  

 

Når disse variablene kombineres, kan svarergruppa deles i 19 % akutt og 34 % planlagt 

fra kirurgiske avdelinger og 36 % akutt og 11 % planlagt fra medisinske avdelinger. Fi-

gur 10 viser en tendens til at pasienter som har hatt en planlagt innleggelse har gitt de 

mest positive skårene, uansett avdelingstype. Den største forskjellen er på Utskrivning, 

med 13 poeng mellom høyeste og laveste skår og Informasjon med forskjell på åtte po-

eng. Pårørende er indikatoren med minst forskjell, to poeng. Utskrivning handler om å 

forberede pasienten til tiden etter sykehusoppholdet, og indikatoren har gjennomgå-

ende hatt lave skårer i tidligere undersøkelser.  

 

 

Figur 10. Gjennomsnitt på åtte indikatorer. Etter innleggelsesmåte og avde-

lingstype. Vektet materiale.  

Hjelp til utfylling 

Av svarerne var det tolv prosent som svarte at noen hadde hjulpet dem med å besvare 

skjemaet (spørsmål 51). Svarene som var gitt av pasienter som har hatt behov for hjelp 
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med utfylling er generelt sett noe lavere enn svarene fra pasienter som greide seg på 

egen hånd, med unntak for Samhandling.    

 

Figur 11. Gjennomsnitt med 95% konfidensintervall på åtte indikatorer. Etter 

fått hjelp (blå symboler) eller ikke (røde symboler) til utfylling av spørre-

skjemaet. Vektet materiale.  

 

Svarmodus 

I 2019 fikk alle de inkluderte en sending i posten, med informasjonsbrev og spørre-

skjema på papir. Brevet inneholdt veiledning og innloggingskode for de som foretrakk å 

svare på Internett. Det er en ønsket utvikling at datainnsamlingen blir digitalisert i så 

stor grad som mulig, og det vil bli tilstrebet i de kommende undersøkelsene. Samtidig 

er det viktig å være oppmerksom på eventuelle konsekvenser av digitalisering. I andre 

undersøkelser har vi sett at andelen som velger å svare digitalt er forskjellig i ulike sva-

rergrupper (11). I denne undersøkelsen valgte 14% av svarerne å logge seg inn og 

svare via Internett. Figur 12 viser at de som har brukt papirskjema har gitt de laveste 

skårene på indikatorene med unntak av Samhandling (høyere) og Standard (likt). Det 

er nærliggende å tenke at valg av svarmodus er assosiert med andre egenskaper som vi 

ovenfor har sett har betydning for hvordan pasientene svarer, for eksempel alder.  

 

Figur 12. Gjennomsnitt med 95% konfidensintervall på åtte indikatorer. Etter 

svarmodus, blått for papirsvar, rødt for elektronisk svar. Vektet materiale.  
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Resultater etter sykehustype 

Sykehusstørrelse og -funksjon er fenomen som ofte er tema i helsepolitiske diskusjo-

ner. Sykehusene/behandlingsstedene kan klassifiseres etter flere prinsipper og det er 

ulike betegnelser i bruk. For vårt formål her er inndelingen i grupper basert på forsla-

get i Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) (17) s.43. Tabell 5 viser gruppene og 

hvilken andel av svarerne som er skrevet ut fra sykehusene i hver gruppe.   

 

Tabell 5. Sykehusene klassifisert i fire typer, med svarergruppeandeler (%) 

 
  

Figur 13 viser at pasienter fra sykehusgruppe Annet/uten akuttfunksjon har gitt de 

høyeste skårene på alle indikatorene. Det er statistisk signifikante forskjeller mellom to 

eller flere av gruppene på alle indikatorene (vektet materiale, ANOVA, p≤0,001). De 

største forskjellene er på Utskrivning, hvor det er 16 poeng forskjell på høyeste og la-

veste skår og Organisering hvor forskjellen er 14 poeng. Som tabell 5 viser, er 

Regionsykehus (13 %) Akuttsykehus (38 %)

Aker sykehus Akershus universitetssykehus Kongsvinger

Haukeland universitetssjukehus Finnmarkssykehuset Hammerfest

Radiumhospitalet Finnmarkssykehuset Kirkenes

Rikshospitalet Førde sentralsjukehus

St. Olavs hospital Helgelandssykehuset Mo i Rana

Ullevål sykehus Helgelandssykehuset Mosjøen

UNN Tromsø Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Stort akuttsykehus (39 %) Kongsberg sykehus

Akershus universitetssykehus Nordbyhagen Kristiansund sjukehus

Bærum sykehus Lovisenberg diakonale sykehus

Diakonhjemmet sykehus Lærdal sjukehus

Drammen sykehus Nordfjord sjukehus

Haraldsplass diakonale sykehus Nordlandssykehuset Lofoten

Haugesund sjukehus Nordlandssykehuset Vesterålen

Molde sjukehus Odda sjukehus

Nordlandssykehuset Bodø Stord sjukehus

Orkdal  sjukehus Sykehuset Innlandet Elverum

Ringerike sykehus Sykehuset Innlandet Tynset

Stavanger universitetssjukehus Sykehuset Namsos

Sykehuset i Vestfold Sykehuset Telemark Notodden

Sykehuset Innlandet Gjøvik Sørlandet sykehus Flekkefjord

Sykehuset Innlandet Hamar UNN Harstad

Sykehuset Innlandet Lillehammer UNN Narvik

Sykehuset Levanger Volda sjukehus

Sykehuset Telemark Skien og Porsgrunn Voss sjukehus

Sykehuset Østfold Andre sykehus /uten akuttfunksjon (10 %)

Sørlandet sykehus Arendal Betanien Hospital

Sørlandet sykehus Kristiansand Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus

Ålesund sjukehus Kysthospitalet i Hagevik

LHL - klinikken  Gardermoen

Martina Hansens Hospital

Revmatismesykehuset Lillehammer
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sykehusene i gruppe Annet/uten akuttfunksjon spesialsykehus, og her har 99 % av pa-

sientene hatt et planlagt opphold.  

 

 

Figur 13. Gjennomsnitt på åtte indikatorer. Etter sykehustype. Vektet materi-

ale.  
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Resultat på enkeltspørsmål 

De neste sidene viser tabeller med resultater for alle enkeltspørsmålene. 

 

Tabell 6 inneholder vektede resultater for erfaringsspørsmålene som inngår i indikato-

rene og som har svaralternativer på en skala fra 1 til 5 («Ikke i det hele tatt» til «I svært 

stor grad»). Tabellen viser antall, gjennomsnitt, prosentvis fordeling i svarkategoriene 

og endring fra 2015 er markert med piler. 

 

Tabell 7 inneholder vektede resultater for de øvrige erfaringsspørsmålene. Tabellen vi-

ser antall, prosentvis fordeling i svarkategorier og endring fra 2015 er markert med pi-

ler. 

 

Tabell 8 viser vektede resultater på spørsmål om pasientsikkerhet. 

 

Forskjellen mellom 2015 og 2019 er testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Tabell 6. Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer  

Spm- 

nr 
Spørsmål Antall 

Gjennom- 

snitt 

Ikke i det 

hele tatt 

(%) 

I liten grad 

(%) 

I noen 

grad 

(%) 

I stor grad 

(%) 

I svært 

stor grad 

(%) 

Endring 

fra 2015 

Pleiepersonalet 

2 Snakket pleiepersonalet til deg slik at du for-
sto dem? 12204 4.2 0 2 9 52 37 ↓ 

3 Opplevde du at pleiepersonalet hadde om-
sorg for deg? 12204 4.2 1 2 11 49 37 ↓ 

4 Har du tillit til pleiepersonalets faglige dyktig-
het? 12210 4.2 0 2 11 53 34 ↓ 

5 Fikk du fortalt pleiepersonalet alt du mente 
var viktig om din tilstand? 12164 3.9 1 5 19 50 24 ↓ 

6 Opplevde du at pleiepersonalet var interes-
sert i din beskrivelse av egen situasjon? 12150 3.9 2 4 20 49 25 ↓ 

7 Ble du tatt med på råd i spørsmål som om-
handlet din pleie? 12024 3.4 7 13 30 36 15 → 

8 Hadde pleiepersonalet tid til deg når du 
trengte det? 12186 3.9 1 5 20 49 25 ↓ 

Legene 

9 
Snakket legene til deg slik at du forsto 

dem? 
12082 4.1 1 3 13 52 31 ↓ 

10 
Opplevde du at legene hadde omsorg for 

deg? 
12066 4 1 4 20 48 27 ↓ 

11 Har du tillit til legenes faglige dyktighet? 12043 4.2 1 2 10 49 39 ↓ 

12 Hadde legene tid til deg når du trengte det? 11907 3.7 2 8 29 44 17 ↓ 

13 
Fikk du fortalt legene alt du mente var viktig 

om din tilstand? 
11948 3.8 2 7 22 47 22 ↓ 

14 
Opplevde du at legene var interessert i din 

beskrivelse av egen situasjon? 
11957 3.8 2 6 23 45 23 ↓ 

15 
Opplevde du at behandlingen var tilpasset 

din situasjon? 
12012 4.1 1 3 13 47 35 ↓ 
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Forts. Tabell 6. Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer  

Spm- 

nr 
Spørsmål Antall 

Gjennom- 

snitt 

Ikke i det 

hele tatt 

(%) 

I liten grad 

(%) 

I noen 

grad 

(%) 

I stor grad 

(%) 

I svært 

stor grad 

(%) 

Endring 

fra 2015 

Informasjon 

16 
Fikk du vite det du syntes var nødvendig 

om hvordan prøver og undersøkelser skulle 

foregå? 
12025 4 2 5 18 46 29 ↓ 

17 
Fikk du vite det du syntes var nødvendig 

om resultatet av prøver og undersøkelser? 
12008 3.8 2 7 23 44 24 ↓ 

18 
Fikk du tilstrekkelig informasjon om din di-

agnose/dine plager? 
11989 3.8 2 7 21 42 27 ↓ 

Organisering 

19 
Opplevde du at det var en fast gruppe pleie-

personale som tok hånd om deg? 
12014 3.5 4 11 30 38 16 ↓ 

20 
Opplevde du at én lege hadde hovedansva-

ret for deg? 
11980 3.4 8 14 27 31 20 ↓ 

21 
Opplevde du at sykehusets arbeid var godt 

organisert? 
11985 3.8 2 6 21 49 22 ↓ 

22 
Opplevde du at viktig informasjon om deg 

hadde kommet fram til rette vedkom-

mende? 
11878 3.8 3 6 21 49 22 ↓ 

Pårørende 

23 
Ble dine pårørende tatt godt imot av perso-

nalet på sykehuset? 
8143 4.1 2 4 12 44 39 → 

24 
Var det enkelt for dine pårørende å få infor-

masjon om deg mens du var innlagt på sy-

kehuset? 
7166 3.8 3 7 21 42 28 ↓ 
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Forts. Tabell 6. Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer  

Spm- 

nr 
Spørsmål Antall 

Gjennom- 

snitt 

Ikke i det 

hele tatt 

(%) 

I liten grad 

(%) 

I noen 

grad 

(%) 

I stor grad 

(%) 

I svært 

stor grad 

(%) 

Endring 

fra 2015 

Standard 

25 
Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var 

i god stand? 
11906 4 1 2 16 56 25 ↓ 

26 
Fikk du inntrykk av at sykehuset forøvrig var 

i god stand? 
11938 3.8 1 5 25 51 18 ↓ 

27 Var rommet du lå på tilfredsstillende? 12055 3.8 3 7 23 44 23 ↓ 

28 
Var muligheten for ro og hvile tilfredsstil-

lende? 
12071 3.7 4 9 23 41 23 → 

29 Var maten tilfredsstillende? 12056 3.9 2 5 21 46 26 ↓ 

30 Var renholdet tilfredsstillende? 12057 3.8 2 5 20 49 22 ↓ 

Utskrivning 

41 
Ble du informert om hva du selv kunne 

gjøre hjemme ved eventuelle tilbakefall? 
9147 3.5 12 11 18 34 25 ↑ 

42 
Ble du informert om hvilke plager du kunne 

regne med å få i tiden etter sykehusopphol-

det? 
9698 3.3 15 13 22 31 20 ↑ 

Samhandling 

44 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet 

bra med fastlegen din om det du var innlagt 

for? 
6457 3.4 12 11 20 35 22 → 

45 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet 

bra med hjemmetjenesten/andre kommu-

nale tjenester om det du var innlagt for? 
3319 3.5 13 10 17 37 23 → 
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Tabell 7. Vektede resultater på øvrige enkeltspørsmål om pasienterfaringer 

Spm- 

nr 
Spørsmål Antall Svarkategori % Endring fra 2015 

1 
Måtte du vente for å få et tilbud fra sykehu-

set? 5359 

Ja, altfor lenge 7 

↑ 
Ja, ganske lenge 18 

Ja, men ikke lenge 43 
Nei 32 

46 
Alt i alt, var pleien og behandlingen du fikk 

på sykehuset tilfredsstillende? 
12136 

Ikke i det hele tatt 1 

→ 
I liten grad 2 

I noen grad 9 
I stor grad 48 

I svært stor grad 39 

47 
Alt i alt, har du hatt utbytte av behandlingen 

på sykehuset? 
12022 

Ikke i det hele tatt 2 

 
I liten grad 3 

I noen grad 12 
I stor grad 37 

I svært stor grad 46 
Spørsmål 1 viser resultater kun for elektivt innlagte pasienter 
Spørsmål 47 har ikke sammenlignbare resultater fra 2015 
Pil opp viser positiv endring fra 2015, pil ned viser negativ endring (p<0,01). Horisontal pil viser ingen signifikant endring fra 2015 

 

Tabell 8.        Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasientsikkerhet 

Spm- 

nr Spørsmål Antall Svarkategori % Endring fra 2015 

22 
Opplevde du at viktig informasjon om deg 

hadde kommet fram til rette vedkommende? 
11878 

Ikke i det hele tatt 3 

↓ 

I liten grad 6 
I noen grad 21 
I stor grad 49 

I svært stor grad 22 

31 
Mener du at du på noen måte ble feilbehand-

let av sykehuset (etter det du selv kan be-

dømme)? 
12007 

Ikke i det hele tatt 78 

→ 

I liten grad 11 
I noen grad 7 
I stor grad 3 

I svært stor grad 2 

32 

Opplevde du administrative feil under syke-

husoppholdet (f.eks. rot i papirene, prøve-

svar uteble, ble ikke innkalt som avtalt, av-

talte undersøkelser ble ikke bestilt) 

12082 

Nei 87 

→ Ja, én gang 9 

Ja, flere ganger 3 

33 
Opplevde du at personalet glemte å kontrol-

lere identiteten din? 
12099 

Nei 96 

→ Ja, én gang 2 
Ja, flere ganger 2 

34 
Opplevde du at personalet glemte å gi deg 

viktig informasjon? 
11944 

Nei 90 

→ Ja, én gang 7 
Ja, flere ganger 3 

35 
Fikk du feil eller forsinket diagnose i forbin-

delse med sykehusoppholdet? 
10262 

Ikke i det hele tatt 82 

→ 

I liten grad 10 

I noen grad 5 

I stor grad 2 

I svært stor grad 1 
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Forts. Tabell 8. Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasientsikkerhet  

Spm- 

nr Spørsmål Antall Svarkategori % 
Endring 

fra 2015 

36 
Fikk du unødig skade eller unødig pro-

blem som følge av et kirurgisk inngrep el-

ler en undersøkelse? 
9977 

Ikke i det hele tatt 82 

→ 

I liten grad 7 

I noen grad 6 

I stor grad 3 

I svært stor grad 3 

37 
Opplevde du å få feil medisiner eller på 

annen måte bli feilmedisinert? 
11032 

Ikke i det hele tatt 87 

→ 

I liten grad 6 

I noen grad 4 

I stor grad 1 

I svært stor grad 1 

38 
Opplevde du mangelfull håndhygiene 

(håndvask) blant personalet? 
10629 

Ikke i det hele tatt 87 

→ 

I liten grad 9 

I noen grad 3 

I stor grad 1 

I svært stor grad 1 

39 

Fikk du infeksjon i forbindelse med syke-

husoppholdet? (f.eks: betennelse/puss i 

operasjonssår, lungebetennelse, blodfor-

giftning eller urinveisinfeksjon/blærekatarr) 

11556 

Nei 91 

→ 
Ja 9 

40 

Hvis du opplevde feil eller unødig problem 

i forbindelse med sykehusoppholdet, tok 

personalet hånd om feilen eller problemet 

på en tilfredsstillende måte? 

4102 

Ikke i det hele tatt 28 

→ 

I liten grad 10 

I noen grad 15 

I stor grad 26 

I svært stor grad 21 

43 
Ble en oppdatert liste over medisinene 

dine gjennomgått med deg da du ble ut-

skrevet fra sykehuset? 
9075 

Ja 69 
↑ 

Nei 31 
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Avsluttende bemerkninger 

Hovedfunn 

Resultatene fra landet samlet tyder på at sykehusene leverer gode tjenester til pasien-

ter som er innlagt til døgnopphold i somatiske avdelinger. De høyeste skårene handler 

om mellommenneskelige relasjoner, hvordan pasientene er blitt møtt av pleiepersona-

let og legene, og hvordan pårørende er ivaretatt. De laveste skårene handler om forbe-

redelse til utskrivning og samhandling med andre tjenester. 

 

På alle organisatoriske nivå er det enheter som skiller seg fra gjennomsnittet på sitt 

nivå, i positiv eller negativ retning. Forskjellene viser at tjenestene er ulike på behand-

lingsstedene, noe som er uønsket i et kvalitetsperspektiv. Undersøkelsesresultatene va-

rierer mellom pasientgrupper, og alder og helsestatus har størst betydning av gruppe-

ringene som er undersøkt. 

 

Siden forrige undersøkelse i 2015 er det gjort enkelte endringer i datainnsamlingspro-

sedyrene. Derfor tar vi et forbehold om usikkerhet når vi har beregnet skårene i 2019 

til å være lavere enn i 2015. Sammenlikningen viser at skårene er statistisk signifikant 

lavere i 2019 på seks av ni indikatorer. På indikatoren Samhandling er det ikke statis-

tisk signifikant endring. Mens det er statistisk signifikant økning i 2019 i skårene når 

det gjelder Utskrivning og de elektivt innlagte pasientenes oppfatning om Ventetid.  

 

Styrker og svakheter 

Undersøkelsen er gjennomført med bruk av godt etablerte rutiner og spørreskjema 

som er utviklet for norske forhold. Den inkluderer alle landets sykehus og informasjo-

nen som er samlet inn representerer et pålitelig referansemateriale som enhetene kan 

sammenlikne seg med.  

I likhet med alle spørreundersøkelser med liknende tilnærming er den innrettet på å 

beskrive erfaringer med tjenestene på gruppenivå, og er lite egnet til å fange opp en-

keltmenneskers spesielle erfaringer.  

Deltakelsen i undersøkelsen er lavere enn ønskelig. Vekteprosedyrene som er i bruk re-

duserer faren for at resultatene ikke er representative. Det er likevel ønskelig å studere 

konsekvensene av frafallet på nytt.  
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Konklusjon 

På landsbasis gir pasientene forholdsvis gode tilbakemeldinger om erfaringene sine fra 

sykehusoppholdet.  

 

I likhet med tidligere undersøkelser, tyder resultatene fra 2019 på at sykehusene gene-

relt har muligheter til å forbedre pasientenes erfaringer ved å styrke praksis knyttet til 

utskrivning og overgang til kommunale tjenester.  

 

Det synes å være noe tilbakegang i resultatene på nasjonalt nivå siden 2015, men meto-

diske endringer gjør sammenligningene over tid usikre. 
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Vedlegg 2. Indikator for pasientopplevd pasientsikkerhet: Spørsmål som inngår 

og utregning 

I denne rapporten blir indikator for pasientsikkerhet beskrevet via svarene på tolv enkeltspørs-

mål. Først er alle svarene som handler om pasientsikkerhet kodet om, slik at de er todelt. Posi-

tive beskrivelser har fått verdien 1, og negative beskrivelser verdien 0 (se neste side). 

 

Utregningen av indikatoren er slik: 

1. En forutsetning for å få en skår på denne indikatoren er at pasienten har svart på minst 

halvparten av de tolv enkeltspørsmålene 

2. Det telles hvor mange svar pasientene har avgitt, og hvor mange av svarene som er 

positive. 

3. Pasientens skår regnes ut som prosentandel positive av avgitte svar. F.eks.: En pasient 

har svart på åtte av de tolv spørsmålene, og seks av svarene er positive beskrivelser: 

(6/8)*100=75%. 

4. Sykehusenes skårer er gjennomsnittet av pasientenes skårer. 
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Gruppering av svarkategorier til positive og negative svar 

Spm 

nr Spørsmål Negative kategorier Positive kategorier 

22 
Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde kom-

met fram til rette vedkommende? 

Ikke i det hele tatt I stor grad 

I liten grad I svært stor grad 

I noen grad  

31 
Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet av syke-

huset (etter det du selv kan bedømme)? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 

I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

32 
Opplevde du administrative feil under sykehusopphol-

det (f.eks. rot i papirene, prøvesvar uteble, ble ikke inn-

kalt som avtalt, avtalte undersøkelser ble ikke bestilt) 

Ja, én gang Nei 

Ja, flere ganger  

33 
Opplevde du at personalet glemte å kontrollere identite-

ten din? 

Ja, én gang Nei 

Ja, flere ganger  

34 
Opplevde du at personalet glemte å gi deg viktig infor-

masjon? 

Ja, én gang Nei 

Ja, flere ganger  

35 
Fikk du feil eller forsinket diagnose i forbindelse med 

sykehusoppholdet? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 

I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

36 
Fikk du unødig skade eller unødig problem som følge 

av et kirurgisk inngrep eller en undersøkelse? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 

I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

37 
Opplevde du å få feil medisiner eller på annen måte bli 

feilmedisinert? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 

I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

38 
Opplevde du mangelfull håndhygiene (håndvask) blant 

personalet? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 

I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

39 
Fikk du infeksjon i forbindelse med sykehusoppholdet? 

(f.eks.: betennelse/puss i operasjonssår, lungebeten-

nelse, blodforgiftning eller urinveisinfeksjon/blærekatarr) 
Ja Nei 

40 
Hvis du opplevde feil eller unødig problem i forbindelse 

med sykehusoppholdet, tok personalet hånd om feilen 

eller problemet på en tilfredsstillende måte? 

Ikke i det hele tatt I stor grad 

I liten grad I svært stor grad 

I noen grad  

43 
Ble en oppdatert liste over medisinene dine gjennom-

gått med deg da du ble utskrevet fra sykehuset? 
Nei Ja 
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Vedlegg 3. Resultater på pasienterfaringsindikatorer for alle enheter 

Tabellen viser skårene for alle enhetene på de ulike organisatoriske nivåene: sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak. Med unntak av Ventetid 

er erfaringsindikatorene både vektet for frafall og justert for forskjellig sammensetning av pasientgruppene. Ventetid er bare vektet for frafall, og den 

basert på svarene bare fra elektivt innlagte pasienter. 

 

Sammenligning vektede og justerte skårer for regionale helseforetak 

  
Pleiepersona-

let Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid 
Pasientsikker-

het 

Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  

Helse Midt-Norge RHF 76 +**  75      74 +*   69 +*** 78 +*** 73 +*** 63 +.   66 +*   69  88 +** 

Helse Nord RHF 74      74      71      66      75      71      60      63      68  85  

Helse Sør-Øst RHF 74      74      72      65      75      71      59      61      67  86  

Helse Vest RHF 74      73      71      65      73 -*   69 -*** 59      61      64 -** 86  

Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av regionale helseforetak markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for 

gjennomsnitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 

Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 

Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01.  
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Sammenligning vektede og justerte skårer for helseforetak 

  
Pleiepersona-

let Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid 
Pasientsikker-

het 

Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  

Akershus universitetssykehus HF 70 -**  71      69      62 -.   71      72      54 -.   58      61  82 -** 

Finnmarkssykehuset HF 74      74      72      66      76      69      59      65      58  83 -** 

Helgelandssykehuset HF 76      76      74      68      79      72      62      66      77 +** 87  

Helse Bergen HF 74      74      71      65      73      69      58      58      65  87  

Helse Fonna HF 71 -*   69 -**  66 -*   62 -*   72      67 -*** 56      60      64  84 -** 

Helse Førde HF 75      73      72      68      76      70      60      64      73 +** 88  

Helse Møre og Romsdal HF 74      73      72      68      76      64 -*** 61      65      68  86  

Helse Nord-Trøndelag HF 77 +.   75      74      69 +**  79      75 +*** 64      67      66  89 +** 

Helse Stavanger HF 74      74      72      66      74      67 -**  61      64      57  85  

Helse Sør-Øst private ideelle med opp-

taksområde 77 +**  75      73      69      77      71      63      59      69  88  

Helse Sør-Øst private ideelle spesial-

sykehus 76 +**  75      74      70 +*** 78      75 +*** 64 +.   61      66  93 +** 

Helse Vest private 75      74      72      69      77      81 +*** 66      66      66  90 +** 

Nordlandssykehuset HF 74      74      71      66      78      75 +**  60      64      71  86  

Oslo universitetssykehus HF 74      75      72      66      77      71      59      57 -.   66  87  

St. Olavs hospital HF 77 +*   75      75      69      79      78 +*** 64      68      70  89 +** 

Sykehuset i Vestfold HF 73      72      71      63      74      71      57      65      77 +** 84  

Sykehuset Innlandet HF 76      76 +*   74      68      77      71      63      67      70 +** 88  

Sykehuset Telemark HF 73      72      71      64      77      71      63      64      68  86  

Sykehuset Østfold HF 69 -**  70      68      58 -**  72      76 +**  52 -.   53 -.    82 -** 

Sørlandet sykehus HF 74      74      72      67      77      72      61      64      60 -** 87  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 74      73      71      65      73      71      60      62      66  85  

Vestre Viken HF 74      74      73      65      75      68 -*** 61      63      68  86  

Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av helseforetak markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for gjennom-

snitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 

Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 

Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Sammenligning vektede og justerte skårer for sykehus 

  
Pleiepersona-

let Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid 
Pasientsikker-

het 

Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  

Aker sykehus 77      76      72      64      75      72      63      52 -*   69  88  

Akershus universitetssykehus Kongs-

vinger 74      74      73      66      75      70      63      70      76 +** 87  

Akershus universitetssykehus Nordby-

hagen 68 -*** 69 -*   68      60 -*** 69 -*   73      52 -*   54      57  81 -** 

Betanien Hospital 77      74      73      68      79      78 +*** 64      63      71  91 +** 

Bærum sykehus 74      75      72      65      75      66 -*** 64      64      67  87  

Diakonhjemmet sykehus 78      76      73      70      78      73      63      58      67  87  

Drammen sykehus 73      74      72      62 -*   72      64 -*** 58      65      67  85  

Finnmarkssykehuset Hammerfest 73      73      71      64      75      62 -*** 56      64      59  80 -** 

Finnmarkssykehuset Kirkenes 75      76      73      67      78      80 +*** 63      67       86  

Førde sentralsjukehus 74      71      70      66      72      68 -*** 59      63      72  86  

Haraldsplass diakonale sykehus 75      74      72      69      77      81 +*** 66      66      65  89 +** 

Haugesund sanitetsforenings revmatis-

mesykehus 80      77      76      73      82      87 +*** 65      77 +.   68  95 +** 

Haugesund sjukehus 69 -**  68 -**  65 -**  60 -*** 69 -.   67 -**  55      55      64  82  

Haukeland universitetssjukehus 73      73      71      64      71 -*   69 -**  57      57      64  87  

Helgelandssykehuset Mo i Rana 73      73      71      64      75      69      60      64      73  86  

Helgelandssykehuset Mosjøen 78      75      74      72      81      77      65      67      83 +** 89  

Helgelandssykehuset Sandnessjøen 78      78 +*   76      71      81      72      65      70      79 +** 88  

Kongsberg sykehus 75      76      74      68      75      68 -**  62      66      74 +** 89  

Kristiansund sjukehus 78      77      77      74 +*** 79      73      69      70      59  90 +** 

Kysthospitalet i Hagevik 79 +*** 77 +*   76 +*   73 +*** 81 +*   75 +*   63      70      68  95 +** 

LHL - klinikken  Gardermoen 78      80 +**  78      75 +*** 86 +.   85 +*** 63      70      74 +** 95 +** 

Lovisenberg diakonale sykehus 77      76      74      69      76      70      65      60      70  90 +** 

Lærdal sjukehus 79 +**  79 +**  77 +*   76 +*** 83 +**  78 +*** 67      70      72  95 +** 

Martina Hansens Hospital 76      76      74      71 +*   76      71      64      58      62 -** 93 +** 

Molde sjukehus 72 -*   69 -**  69      65      75      59 -*** 58      62      63  84  
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Pleiepersona-

let Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid 
Pasientsikker-

het 

Nordfjord sjukehus 80      77      75      70      79      77      61      67       88  

Nordlandssykehuset Bodø 74      74      70      65      77      72      59      65      71  86  

Nordlandssykehuset Lofoten 76      74      75      69      76      74      63      63      71  86  

Nordlandssykehuset Vesterålen 77      77      73      70      80      84 +*** 63      65      67  86  

Odda sjukehus 74      75      74      66      79      70      67      71       87  

Orkdal  sjukehus 75      74      72      68      75      70      64      63      63  88  

Radiumhospitalet 75      73      71      65      76      65 -*** 59      60      76 +** 87  

Revmatismesykehuset Lillehammer 77      73      71      69      76      80 +*** 65      65      64  93 +** 

Rikshospitalet 76      75      73      68      80      75      57      58      68  88  

Ringerike sykehus 78      76      75      70      80      78 +*** 62      63      69  89  

St. Olavs hospital 78      76      76      70      80      80 +*** 65      71      72  89  

Stavanger universitetssjukehus 74      74      73      67      74      67 -*** 61      64      57  85  

Stord sjukehus 73      71      69      65      74      69 -*   55      67      64  86  

Sykehuset i Vestfold 73      72      71      64      74      71      58      66      77 +** 84  

Sykehuset Innlandet Elverum 75      76      74      68      77      74      63      68      66  89  

Sykehuset Innlandet Gjøvik 75      75      73      67      75      71      62      68      71  86  

Sykehuset Innlandet Hamar 74      73      72      65      77      65 -*** 61      66      65  84  

Sykehuset Innlandet Lillehammer 77      78      75      68      77      70      68      70      78 +** 90 +** 

Sykehuset Innlandet Tynset 81 +*** 78      77      76 +*** 85 +*** 78 +*** 68      61      73 +** 92 +** 

Sykehuset Levanger 78      76      76      71      81      76      65      69      65  89 +** 

Sykehuset Namsos 76      74      73      68      77      75      65      66      68  88  

Sykehuset Telemark Notodden 73      72      70      66      74      73      61      66      73  86  

Sykehuset Telemark Skien og Pors-

grunn 
74      73      71      64      78      71      64      64      67  86  

Sykehuset Østfold 69 -*** 70 -.   69      59 -*** 72      76 +*   52 -*   54 -*    82 -** 

Sørlandet sykehus Arendal 73      74      72      67      75      69 -.   56      61      56 -** 87  

Sørlandet sykehus Flekkefjord 79 +*   79 +*   77      75 +*** 85 +*** 82 +*** 69      74 +.   64  91 +** 

Sørlandet sykehus Kristiansand 74      74      72      67      77      73      63      65      63  86  

Ullevål sykehus 73      75      72      65      75      69      60      56      58  85  
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Pleiepersona-

let Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid 
Pasientsikker-

het 

UNN Harstad 78      77      74      70      77      70      66      59      65  87  

UNN Narvik 74      72      71      67      78      70      62      65      67  87  

UNN Tromsø 74      74      71      64      71      71      58      64      66  84  

Volda sjukehus 80 +**  81 +*** 80 +*** 74 +*** 85 +*** 75      71 +**  73      69  90 +** 

Voss sjukehus 77      75      73      70      82      74      65      66      63  89  

Ålesund sjukehus 72      72      69      66      74      61 -*** 58      63      72  84  

Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av sykehus markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for gjennomsnitt. Det 

aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 

Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 

Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01.  
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 3  Forord 

Forord 

Denne rapporten er del av et oppdrag til Folkehelseinstituttet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet. Fra og med 2019 skal pasienterfaringer ved 
somatiske sykehusavdelinger måles årlig i fem år.  

Vi takker for uunnværlig hjelp fra kolleger ved Folkehelseinstituttet. Sindre Møgster Braaten og 
Ole Martin Kvinge, begge senioringeniør i område for helsedata og digitalisering, har vært 
sentrale i datainnsamlingen. Jon Helgeland, forskningsleder i avdeling for forskning og analyse 
av helsetjenesten, og Katrine Damgaard Skyrud, forsker/statistiker i den samme avdelingen, står 
bak oppsett av analyser i statistikkprogrammet R. 

 

Og sist, men ikke minst: Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. 

 

Oslo, november 2020 

 

Øyvind Andresen Bjertnæs 
avdelingsdirektør 

Ingeborg Strømseng Sjetne  
prosjektleder 

 

 



 4  Innledning 

Innledning 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet skal Folkehelseinstituttet 
gjennomføre kartlegging av pasienterfaringer ved somatiske sykehusavdelinger i fem år fra og 
med 2019. Denne rapporten er en del av oppdraget. 

Oppdraget går ut på å gjennomføre en spørreundersøkelse blant personer som er utskrevet etter 
døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger, og rapportere resultatene til bruk for ulike 
formål. Resultatene skal beskrive situasjonen på hvert sykehus (behandlingssted), helseforetak 
(HF) og regionalt helseforetak (RHF) slik den ser ut fra pasientenes ståsted. Resultatene for den 
enkelte enheten blir sammenliknet med gjennomsnittsresultatet for enheter på det aktuelle 
organisatoriske nivået, det vil si på nivå av enten sykehus, HF eller RHF. 

Det er laget en rapport som beskriver nasjonale resultater og en serie «institusjonsrapporter», 
som beskriver resultatene fra hver enkelt enhet hver for seg. 

 

 

Figur 1 Rapportering på ulike organisatoriske nivå 
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Metode 

Deltakerne i undersøkelsene er pasienter som er utskrevet fra sykehus som er offentlige eller 
driver etter avtale med det offentlige. Inklusjonsperioden var august, september og oktober i 
2019. Pasienter fra psykiatriske- og rehabiliteringsavdelinger, barneavdelinger samt føde-
barselavdelinger ble holdt utenfor. Norsk pasientregister trakk tilfeldig 400 pasienter fra hvert 
sykehus, og disse ble kontaktet per brev og forespurt om å delta. De som valgte å svare, kunne 
fylle ut et tradisjonelt papirskjema, eller registrere svarene sine via Internett.  

Svarerandelen er ulik i ulike undergrupper av pasienter. For å tilstrebe best mulig 
representativitet for hele gruppen av pasienter som opprinnelig ble inkludert, er svarene vektet.  

Sammensetningen av pasienter er forskjellig fra sykehus til sykehus, og sammensetningen kan 
endre seg over tid. Når en enhet blir sammenliknet med gjennomsnittet for enheter på det 
aktuelle nivået eller med seg selv over tid, er resultatene justert for viktige egenskaper ved 
pasientene. Justeringen gjør at det blir mer «rettferdig» å gjøre sammenlikninger, selv om 
enhetene behandler ulike pasientgrupper, for eksempel at pasientgruppene er ulike med tanke 
på fordelingen av gamle og unge. 

Spørsmålene som ble stilt er utviklet for denne pasientgruppen og har vært brukt i flere 
undersøkelser tidligere. De aller fleste spørsmålene blir besvart på en skala fra 1 til 5: 1: «Ikke i 
det hele tatt»; 2: «I liten grad»; 3: «I noen grad»; 4: «I stor grad»; 5: «I svært stor grad». 
Spørreskjemaet har tre deler med i alt 51 spørsmål og et åpent felt for kommentarer. Den første 
delen handler om pasienterfaringer, den neste om pasientsikkerhet og den siste delen samler 
inn bakgrunnsinformasjon om svareren. 

For å oppsummere svarene og regne ut mer robuste skårer, blir svarene fra 34 enkeltspørsmål 
samlet til ni pasienterfaringsindikatorer, som beskriver viktige områder av pasientenes 
sykehusopphold (se Tabell 1).  

Sammenlikning av resultater fra 2015 og 2019 må leses med forsiktighet. Det er gjort endringer 
i datainnsamlingen siden 2015 og disse endringene kan ha påvirket resultatene. 

Undersøkelsens metode er beskrevet mer detaljert i den nasjonale rapporten. 
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Tabell 1: Enkeltspørsmål og indikatorer 

Indikator Spm Spørsmålstekst 

Pleiepersonalet 

2 Snakket pleiepersonalet til deg slik at du forsto dem? 
3 Opplevde du at pleiepersonalet hadde omsorg for deg? 
4 Har du tillit til pleiepersonalets faglige dyktighet? 
5 Fikk du fortalt pleiepersonalet alt du mente var viktig om din tilstand? 

6 Opplevde du at pleiepersonalet var interessert i din beskrivelse av 
egen situasjon? 

7 Ble du tatt med på råd i spørsmål som omhandlet din pleie? 
8 Hadde pleiepersonalet tid til deg når du trengte det? 

Legene 

9 Snakket legene til deg slik at du forsto dem? 
10 Opplevde du at legene hadde omsorg for deg? 
11 Har du tillit til legenes faglige dyktighet? 
12 Hadde legene tid til deg når du trengte det? 
13 Fikk du fortalt legene alt du mente var viktig om din tilstand? 

14 Opplevde du at legene var interessert i din beskrivelse av egen 
situasjon? 

15 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 

Informasjon 

16 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver og 
undersøkelser skulle foregå? 

17 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om resultatet av prøver og 
undersøkelser? 

18 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose/dine plager? 

Organisering 

19 Opplevde du at det var en fast gruppe pleiepersonale som tok hånd 
om deg? 

20 Opplevde du at én lege hadde hovedansvaret for deg? 
21 Opplevde du at sykehusets arbeid var godt organisert? 

22 Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde kommet fram til rette 
vedkommende? 

Pårørende 
23 Ble dine pårørende tatt godt imot av personalet på sykehuset? 

24 Var det enkelt for dine pårørende å få informasjon om deg mens du 
var innlagt på sykehuset? 

Standard 

25 Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var i god stand? 
26 Fikk du inntrykk av at sykehuset forøvrig var i god stand? 
27 Var rommet du lå på tilfredsstillende? 
28 Var muligheten for ro og hvile tilfredsstillende? 
29 Var maten tilfredsstillende? 
30 Var renholdet tilfredsstillende? 

Utskrivning 
41 Ble du informert om hva du selv kunne gjøre hjemme ved eventuelle 

tilbakefall? 

42 Ble du informert om hvilke plager du kunne regne med å få i tiden 
etter sykehusoppholdet? 

Samhandling 
44 Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med fastlegen din om 

det du var innlagt for? 

45 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med 
hjemmetjenesten/andre kommunale tjenester om det du var innlagt 
for? 

Ventetid 1 Måtte du vente for å få et tilbud fra sykehuset? 
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Resultater  

Svarprosent 

Etter å ha trukket fra pasienter som ble ekskludert på grunn av ukjent adresse, feilregistrering, 
som var døde eller reserverte seg mot å delta, besto bruttoutvalget av 21 189 pasienter. I hele 
landet var det 12 296 som svarte på undersøkelsen, noe som gir en total svarprosent på 58.  

Vi fikk i alt 488 svar fra pasienter ved Helse Fonna HF, noe som gir en svarprosent på 53. 

Resultater på indikatorene 

Tabellen med pasienterfaringsindikatorer viser skårene på ni indikatorer. De oppsummerer til 
sammen 34 enkeltspørsmål (se Tabell 1) og indikatorene gir mer robuste mål enn 
enkeltspørsmålene gir hver for seg.  

For alle som har svart på minst halvparten av spørsmålene som inngår i en gitt indikator er det 
regnet ut et gjennomsnitt. For hver enhet regnes det ut en indikatorskår, som er gjennomsnittet 
av alle svarene som «tilhører» den aktuelle enheten. Indikatorskårene er omregnet fra den 
opprinnelige skalaen som går fra 1 til 5 til en skala som går fra 0 til 100, hvor 100 er best.  

Tabell 2 viser indikatorene, antall svar og enhetens skårer for 2019. Hvis det er statistisk 
signifikant forskjell når enhetens resultat sammenliknes med gjennomsnittet for enheter på det 
samme nivået, er det markert med symboler for retning og p-verdi i tabellen. I neste kolonne 
betyr piler opp eller ned at det er statistisk signifikant endring i skårene fra 2015. Pil oppover 
indikerer positiv, og pil nedover negativ endring. Vannrett pil betyr at forskjellen ikke er 
statistisk signifikant. Lengst til høyre viser tabellen gjennomsnittet for alle svarere i landet. 

Hvis det er færre enn fem svarere å basere utregningen på ved en enhet, eller hvis det er stor 
statistisk usikkerhet (standardfeil >6), blir resultatet utelatt, og celler blir stående tomme. Men 
disse svarene teller med når enhetene blir slått sammen, for eksempel når et sykehus blir slått 
sammen med andre i et helseforetak. 
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Tabell 2: Vektede og justerte indikatorskårer. Skala 0-100 hvor 100 er best 

Indikator Antall Gjennom- 
snitt Endring fra 2015 Snitt hele landet 

2019 
Pleiepersonalet 459 71 -*   → 74 
Legene 457 69 -**  → 74 
Informasjon 455 66 -*   → 72 
Organisering 456 62 -*   → 66 
Pårørende 350 72      → 75 
Standard 457 67 -*** → 71 
Utskrivning 392 56      → 60 
Samhandling 275 60      → 62 
Ventetid 135 64  ↓ 67  

Dersom denne enhetens resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet for helseforetak 
markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for gjennomsnitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved 
symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Endring fra tidligere måling er testet med signifikansnivå på p<0,05. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Indikatoren Ventetid skiller seg fra de øvrige ved at den er beregnet kun på elektive pasienter, vektet men ikke 
justert, og testet mot landsgjennomsnittet og endring fra 2015 med signifikansnivå p<0,01. 
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Resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer 

På de neste sidene viser vi to tabeller med resultater for enkeltspørsmålene i spørreskjemaet. 

Tabell 3 inneholder vektede resultater for spørsmål som inngår i indikatorene og som har 
svaralternativer på en skala fra 1 til 5 («Ikke i det hele tatt» til «I svært stor grad»), Her vises 
antall, gjennomsnitt, prosentvis fordeling i svarkategorier, endring fra 2015 og gjennomsnittet 
for alle som har svart på undersøkelsen. 

Tabell 4 inneholder vektede resultater for andre erfaringsspørsmål Her oppgir vi antall, 
prosentvis fordeling i svarkategorier, endring fra 2015 og prosentvis fordeling for alle svarerne i 
hele landet. 

Endring fra tidligere måling er testet med signifikansnivå på p<0,05. 

Når det er få som har svart på et spørsmål, kan både selve resultatet og anonymiteten til 
svarerne bli usikker. I slike tilfeller blir resultatet utelatt, og celler i tabellene stående tomme. 
Hvis færre enn elleve personer har svart, blir prosentvis fordeling på de ulike svaralternativene 
utelatt, og hvis færre enn fem har svart, får enheten ikke oppgitt noe resultat på spørsmålet. Svar 
som blir utelatt fra rapporter på grunn av dette, teller med når enhetene blir slått sammen, for 
eksempel når et sykehus blir slått sammen med andre sykehus i et helseforetak. 
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Tabell 3: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer 

Spm- 
nr Spørsmål Antall 

Gjennom- 
snitt 

Ikke i det 
hele tatt 

(%) 
I liten grad 

(%) 

I noen 
grad 
(%) 

I stor grad 
(%) 

I svært 
stor grad 

(%) 
Endring 
fra 2015 

Snitt hele 
landet 
2019 

Pleiepersonalet 

2 Snakket pleiepersonalet til deg slik at du 
forsto dem? 487 4.1 1 3 14 52 31 → 4.2 

3 Opplevde du at pleiepersonalet hadde 
omsorg for deg? 484 4.1 1 3 15 49 32 → 4.2 

4 Har du tillit til pleiepersonalets faglige 
dyktighet? 487 4 1 3 17 53 26 ↓ 4.2 

5 Fikk du fortalt pleiepersonalet alt du mente 
var viktig om din tilstand? 486 3.7 1 8 24 46 20 → 3.9 

6 
Opplevde du at pleiepersonalet var 
interessert i din beskrivelse av egen 
situasjon? 

483 3.7 4 8 24 47 18 → 3.9 

7 Ble du tatt med på råd i spørsmål som 
omhandlet din pleie? 479 3.1 12 14 34 31 10 → 3.4 

8 Hadde pleiepersonalet tid til deg når du 
trengte det? 483 3.7 2 7 28 43 20 → 3.9 

Legene 

9 Snakket legene til deg slik at du forsto 
dem? 484 3.9 1 6 20 52 21 → 4.1 

10 Opplevde du at legene hadde omsorg for 
deg? 484 3.8 1 8 24 48 19 → 4 

11 Har du tillit til legenes faglige dyktighet? 480 4 1 3 16 53 26 → 4.2 
12 Hadde legene tid til deg når du trengte det? 477 3.4 5 11 34 39 12 → 3.7 

13 Fikk du fortalt legene alt du mente var viktig 
om din tilstand? 477 3.5 4 11 28 41 16 → 3.8 

14 Opplevde du at legene var interessert i din 
beskrivelse av egen situasjon? 475 3.6 4 12 27 42 16 → 3.8 

15 Opplevde du at behandlingen var tilpasset 
din situasjon? 475 3.8 3 6 20 46 25 → 4.1 
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Tabell 3 forts. 

Spm- 
nr Spørsmål Antall 

Gjennom- 
snitt 

Ikke i det 
hele tatt 

(%) 
I liten grad 

(%) 

I noen 
grad 
(%) 

I stor grad 
(%) 

I svært 
stor grad 

(%) 
Endring 
fra 2015 

Snitt hele 
landet 
2019 

Informasjon 

16 
Fikk du vite det du syntes var nødvendig 
om hvordan prøver og undersøkelser skulle 
foregå? 

479 3.7 3 11 21 45 20 → 4 

17 Fikk du vite det du syntes var nødvendig 
om resultatet av prøver og undersøkelser? 478 3.5 5 10 27 41 17 → 3.8 

18 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din 
diagnose/dine plager? 479 3.5 6 12 25 38 20 → 3.8 

Organisering 

19 Opplevde du at det var en fast gruppe 
pleiepersonale som tok hånd om deg? 478 3.4 5 13 35 33 14 → 3.5 

20 Opplevde du at én lege hadde 
hovedansvaret for deg? 479 3.1 10 19 30 30 11 → 3.4 

21 Opplevde du at sykehusets arbeid var godt 
organisert? 474 3.5 6 8 27 43 15 → 3.8 

22 
Opplevde du at viktig informasjon om deg 
hadde kommet fram til rette 
vedkommende? 

471 3.5 6 8 27 45 14 → 3.8 

Pårørende 

23 Ble dine pårørende tatt godt imot av 
personalet på sykehuset? 346 4.1 2 4 17 40 38 → 4.1 

24 
Var det enkelt for dine pårørende å få 
informasjon om deg mens du var innlagt på 
sykehuset? 

304 3.6 6 9 25 38 22 → 3.8 
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Tabell 3 forts. 

Spm- 
nr Spørsmål Antall 

Gjennom- 
snitt 

Ikke i det 
hele tatt 

(%) 
I liten grad 

(%) 

I noen 
grad 
(%) 

I stor grad 
(%) 

I svært 
stor grad 

(%) 
Endring 
fra 2015 

Snitt hele 
landet 
2019 

Standard 

25 Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var 
i god stand? 469 3.7 2 4 25 54 14 ↓ 4 

26 Fikk du inntrykk av at sykehuset forøvrig var 
i god stand? 468 3.5 2 7 36 45 10 ↓ 3.8 

27 Var rommet du lå på tilfredsstillende? 482 3.6 5 9 26 43 17 → 3.8 

28 Var muligheten for ro og hvile 
tilfredsstillende? 483 3.5 5 11 26 39 18 → 3.7 

29 Var maten tilfredsstillende? 479 3.7 3 11 19 45 22 → 3.9 
30 Var renholdet tilfredsstillende? 481 3.7 4 6 24 50 16 → 3.8 

Utskrivning 

41 Ble du informert om hva du selv kunne 
gjøre hjemme ved eventuelle tilbakefall? 362 3.3 16 15 16 32 20 → 3.5 

42 
Ble du informert om hvilke plager du kunne 
regne med å få i tiden etter 
sykehusoppholdet? 

356 2.9 22 19 18 25 16 → 3.3 

Samhandling 

44 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet 
bra med fastlegen din om det du var innlagt 
for? 

246 3.2 17 14 18 33 18 → 3.4 

45 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet 
bra med hjemmetjenesten/andre 
kommunale tjenester om det du var innlagt 
for? 

126 3.5 10 11 26 22 30 → 3.5 
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Tabell 4: Vektede resultater på andre spørsmål 

Spm- 
nr Spørsmål Antall Svarkategori % 

Endring 
fra 2015 

Hele 
landet 
2019  
(%) 

1 Måtte du vente for å få et tilbud fra 
sykehuset? 135 

Ja, altfor lenge 12 

↓ 

7 
Ja, ganske lenge 16 18 

Ja, men ikke lenge 39 43 
Nei 33 32 

46 Alt i alt, var pleien og behandlingen du fikk 
på sykehuset tilfredsstillende? 484 

Ikke i det hele tatt 1 

→ 

1 
I liten grad 4 2 

I noen grad 14 9 
I stor grad 47 48 

I svært stor grad 33 39 

47 Alt i alt, har du hatt utbytte av 
behandlingen på sykehuset? 481 

Ikke i det hele tatt 2 

 

2 
I liten grad 8 3 

I noen grad 12 12 
I stor grad 42 37 

I svært stor grad 37 46 
Spørsmål 1 viser resultater kun for elektivt innlagte pasienter 
Spørsmål 47 har ikke sammenlignbare resultater fra 2015  
Pil opp viser positiv endring fra 2015, pil ned viser negativ endring (p<0,05). Horisontal pil viser ingen signifikant endring fra 2015 
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Resultater på indikator om pasientsikkerhet 

Skåren for pasientsikkerhet blir regnet ut på grunnlag av svarene på tolv enkeltspørsmål. Denne 
indikatoren forteller hvor stor prosentandel av de avgitte svarene som gir en positiv beskrivelse 
av pasientsikkerheten under svarernes sykehusopphold. Framgangsmåten i denne beregningen 
er beskrevet i Vedlegg 2. 

Tabell 5: Vektede resultater på indikator for pasientsikkerhet 

Antall Gjennomsnitt Endring fra 2015 

Prosentandel 
som har svart 
positivt på alle 

besvarte 
spørsmål 

Snitt hele landet 
2019 

482 84 -** → 33 86  
  

Tabell 6: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasientsikkerhet 

Spm- 
nr Spørsmål Antall Svarkategori % 

Endring 
fra 2015 

Hele 
landet 
2019  
(%) 

22 
Opplevde du at viktig informasjon om deg 
hadde kommet fram til rette 
vedkommende? 

471 

Ikke i det hele tatt 6 

→ 

3 
I liten grad 8 6 

I noen grad 27 21 
I stor grad 45 49 

I svært stor grad 14 22 

31 
Mener du at du på noen måte ble 
feilbehandlet av sykehuset (etter det du 
selv kan bedømme)? 

476 

Ikke i det hele tatt 74 

→ 

78 
I liten grad 12 11 

I noen grad 7 7 
I stor grad 4 3 

I svært stor grad 4 2 

32 

Opplevde du administrative feil under 
sykehusoppholdet (f.eks. rot i papirene, 
prøvesvar uteble, ble ikke innkalt som 
avtalt, avtalte undersøkelser ble ikke 
bestilt) 

480 

Nei 84 

→ 

87 
Ja, én gang 11 9 

Ja, flere ganger 5 3 

33 Opplevde du at personalet glemte å 
kontrollere identiteten din? 481 

Nei 96 
→ 

96 
Ja, én gang 2 2 

Ja, flere ganger 2 2 

34 Opplevde du at personalet glemte å gi deg 
viktig informasjon? 476 

Nei 90 
→ 

90 
Ja, én gang 5 7 

Ja, flere ganger 5 3 

35 Fikk du feil eller forsinket diagnose i 
forbindelse med sykehusoppholdet? 407 

Ikke i det hele tatt 77 

→ 

82 
I liten grad 12 10 

I noen grad 7 5 
I stor grad 2 2 

I svært stor grad 2 1 
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Tabell 6 forts. 

Spm- 
nr Spørsmål Antall Svarkategori % 

Endring 
fra 2015 

Hele 
landet 
2019  
(%) 

36 
Fikk du unødig skade eller unødig 
problem som følge av et kirurgisk inngrep 
eller en undersøkelse? 

385 

Ikke i det hele tatt 84 

→ 

82 
I liten grad 4 7 

I noen grad 8 6 
I stor grad 3 3 

I svært stor grad 2 3 

37 Opplevde du å få feil medisiner eller på 
annen måte bli feilmedisinert? 444 

Ikke i det hele tatt 83 

→ 

87 
I liten grad 6 6 

I noen grad 7 4 
I stor grad 1 1 

I svært stor grad 3 1 

38 Opplevde du mangelfull håndhygiene 
(håndvask) blant personalet? 434 

Ikke i det hele tatt 89 

→ 

87 
I liten grad 9 9 

I noen grad 2 3 
I stor grad 0 1 

I svært stor grad 0 1 

39 

Fikk du infeksjon i forbindelse med 
sykehusoppholdet? (f.eks: 
betennelse/puss i operasjonssår, 
lungebetennelse, blodforgiftning eller 
urinveisinfeksjon/blærekatarr) 

447 

Nei 92 

→ 

91 

Ja 8 9 

40 
Hvis du opplevde feil eller unødig problem 
i forbindelse med sykehusoppholdet, tok 
personalet hånd om feilen eller problemet 
på en tilfredsstillende måte? 

158 

Ikke i det hele tatt 23 

→ 

28 
I liten grad 17 10 

I noen grad 16 15 
I stor grad 27 26 

I svært stor grad 17 21 

43 
Ble en oppdatert liste over medisinene 
dine gjennomgått med deg da du ble 
utskrevet fra sykehuset? 

352 
Ja 64 

→ 
69 

Nei 36 31 



 16  Vedlegg 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Spørreskjema 
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Vedlegg 2: Beregning av indikator for pasientsikkerhet 

I denne rapporten blir indikator for pasientsikkerhet beskrevet via svarene på tolv 
enkeltspørsmål. Først er alle svarene som handler om pasientsikkerhet kodet om, slik at de er 
todelt. Positive beskrivelser har fått verdien 1, og negative beskrivelser verdien 0. Utregningen 
av indikatoren er slik: 

1 En forutsetning for å få en skår på denne indikatoren er at pasienten har svart på minst 
halvparten av de tolv enkeltspørsmålene. 

2 Det telles hvor mange svar pasientene har avgitt, og hvor mange av svarene som er 
positive. 

3 Pasientens skår regnes ut som prosentandel positive av avgitte svar. F.eks.: En pasient har 
svart på åtte av de tolv spørsmålene, og seks av svarene er positive beskrivelser: 
(6/8)*100=75%. 

4 Sykehusenes skårer er gjennomsnittet av pasientenes skårer. 
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Gruppering av svarkategorier til positive og negative svar 

Spm 
nr Spørsmål Negative kategorier Positive kategorier 

22 Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde kommet 
fram til rette vedkommende? 

Ikke i det hele tatt I stor grad 
I liten grad I svært stor grad 
I noen grad  

31 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet av sykehuset 
(etter det du selv kan bedømme)? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

32 
Opplevde du administrative feil under sykehusoppholdet 
(f.eks. rot i papirene, prøvesvar uteble, ble ikke innkalt som 
avtalt, avtalte undersøkelser ble ikke bestilt) 

Ja, én gang Nei 
Ja, flere ganger  

33 Opplevde du at personalet glemte å kontrollere identiteten 
din? 

Ja, én gang Nei 
Ja, flere ganger  

34 Opplevde du at personalet glemte å gi deg viktig 
informasjon? 

Ja, én gang Nei 
Ja, flere ganger  

35 Fikk du feil eller forsinket diagnose i forbindelse med 
sykehusoppholdet? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

36 Fikk du unødig skade eller unødig problem som følge av et 
kirurgisk inngrep eller en undersøkelse? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

37 Opplevde du å få feil medisiner eller på annen måte bli 
feilmedisinert? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

38 Opplevde du mangelfull håndhygiene (håndvask) blant 
personalet? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

39 
Fikk du infeksjon i forbindelse med sykehusoppholdet? 
(f.eks: betennelse/puss i operasjonssår, lungebetennelse, 
blodforgiftning eller urinveisinfeksjon/blærekatarr) 

Ja Nei 

40 
Hvis du opplevde feil eller unødig problem i forbindelse med 
sykehusoppholdet, tok personalet hånd om feilen eller 
problemet på en tilfredsstillende måte? 

Ikke i det hele tatt I stor grad 
I liten grad I svært stor grad 
I noen grad  

43 Ble en oppdatert liste over medisinene dine gjennomgått 
med deg da du ble utskrevet fra sykehuset? Nei Ja 
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Vedlegg 3: Resultater på pasienterfaringsindikatorer for alle enheter 

Tabellen viser skårene for alle enhetene på de ulike organisatoriske nivåene: sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak. Med unntak av Ventetid 
er erfaringsindikatorene både vektet for frafall og justert for forskjellig sammensetning av pasientgruppene. Ventetid er bare vektet for frafall, og den 
basert på svarene bare fra elektivt innlagte pasienter. 

Sammenligning vektede og justerte skårer for regionale helseforetak 

  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  
Helse Midt-Norge RHF 76 +**  75      74 +*   69 +*** 78 +*** 73 +*** 63 +.   66 +*   69  88 +** 
Helse Nord RHF 74      74      71      66      75      71      60      63      68  85  
Helse Sør-Øst RHF 74      74      72      65      75      71      59      61      67  86  
Helse Vest RHF 74      73      71      65      73 -*   69 -*** 59      61      64 -** 86  
Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av regionale helseforetak markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for 
gjennomsnitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Sammenligning vektede og justerte skårer for helseforetak 

  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  
Akershus universitetssykehus HF 70 -**  71      69      62 -.   71      72      54 -.   58      61  82 -** 
Finnmarkssykehuset HF 74      74      72      66      76      69      59      65      58  83 -** 
Helgelandssykehuset HF 76      76      74      68      79      72      62      66      77 +** 87  
Helse Bergen HF 74      74      71      65      73      69      58      58      65  87  
Helse Fonna HF 71 -*   69 -**  66 -*   62 -*   72      67 -*** 56      60      64  84 -** 
Helse Førde HF 75      73      72      68      76      70      60      64      73 +** 88  
Helse Møre og Romsdal HF 74      73      72      68      76      64 -*** 61      65      68  86  
Helse Nord-Trøndelag HF 77 +.   75      74      69 +**  79      75 +*** 64      67      66  89 +** 
Helse Stavanger HF 74      74      72      66      74      67 -**  61      64      57  85  
Helse Sør-Øst private ideelle med 
opptaksområde 77 +**  75      73      69      77      71      63      59      69  88  
Helse Sør-Øst private ideelle 
spesialsykehus 76 +**  75      74      70 +*** 78      75 +*** 64 +.   61      66  93 +** 
Helse Vest private 75      74      72      69      77      81 +*** 66      66      66  90 +** 
Nordlandssykehuset HF 74      74      71      66      78      75 +**  60      64      71  86  
Oslo universitetssykehus HF 74      75      72      66      77      71      59      57 -.   66  87  
St. Olavs hospital HF 77 +*   75      75      69      79      78 +*** 64      68      70  89 +** 
Sykehuset i Vestfold HF 73      72      71      63      74      71      57      65      77 +** 84  
Sykehuset Innlandet HF 76      76 +*   74      68      77      71      63      67      70 +** 88  
Sykehuset Telemark HF 73      72      71      64      77      71      63      64      68  86  
Sykehuset Østfold HF 69 -**  70      68      58 -**  72      76 +**  52 -.   53 -.    82 -** 
Sørlandet sykehus HF 74      74      72      67      77      72      61      64      60 -** 87  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 74      73      71      65      73      71      60      62      66  85  
Vestre Viken HF 74      74      73      65      75      68 -*** 61      63      68  86  
Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av helseforetak markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for 
gjennomsnitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Sammenligning vektede og justerte skårer for sykehus 

  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  
Aker sykehus 77      76      72      64      75      72      63      52 -*   69  88  
Akershus universitetssykehus 
Kongsvinger 74      74      73      66      75      70      63      70      76 +** 87  
Akershus universitetssykehus 
Nordbyhagen 68 -*** 69 -*   68      60 -*** 69 -*   73      52 -*   54      57  81 -** 
Betanien Hospital 77      74      73      68      79      78 +*** 64      63      71  91 +** 
Bærum sykehus 74      75      72      65      75      66 -*** 64      64      67  87  
Diakonhjemmet sykehus 78      76      73      70      78      73      63      58      67  87  
Drammen sykehus 73      74      72      62 -*   72      64 -*** 58      65      67  85  
Finnmarkssykehuset Hammerfest 73      73      71      64      75      62 -*** 56      64      59  80 -** 
Finnmarkssykehuset Kirkenes 75      76      73      67      78      80 +*** 63      67       86  
Førde sentralsjukehus 74      71      70      66      72      68 -*** 59      63      72  86  
Haraldsplass diakonale sykehus 75      74      72      69      77      81 +*** 66      66      65  89 +** 
Haugesund sanitetsforenings 
revmatismesykehus 80      77      76      73      82      87 +*** 65      77 +.   68  95 +** 
Haugesund sjukehus 69 -**  68 -**  65 -**  60 -*** 69 -.   67 -**  55      55      64  82  
Haukeland universitetssjukehus 73      73      71      64      71 -*   69 -**  57      57      64  87  
Helgelandssykehuset Mo i Rana 73      73      71      64      75      69      60      64      73  86  
Helgelandssykehuset Mosjøen 78      75      74      72      81      77      65      67      83 +** 89  
Helgelandssykehuset Sandnessjøen 78      78 +*   76      71      81      72      65      70      79 +** 88  
Kongsberg sykehus 75      76      74      68      75      68 -**  62      66      74 +** 89  
Kristiansund sjukehus 78      77      77      74 +*** 79      73      69      70      59  90 +** 
Kysthospitalet i Hagevik 79 +*** 77 +*   76 +*   73 +*** 81 +*   75 +*   63      70      68  95 +** 
LHL - klinikken  Gardermoen 78      80 +**  78      75 +*** 86 +.   85 +*** 63      70      74 +** 95 +** 
Lovisenberg diakonale sykehus 77      76      74      69      76      70      65      60      70  90 +** 
Lærdal sjukehus 79 +**  79 +**  77 +*   76 +*** 83 +**  78 +*** 67      70      72  95 +** 
Martina Hansens Hospital 76      76      74      71 +*   76      71      64      58      62 -** 93 +** 
Molde sjukehus 72 -*   69 -**  69      65      75      59 -*** 58      62      63  84  
Nordfjord sjukehus 80      77      75      70      79      77      61      67       88  
Nordlandssykehuset Bodø 74      74      70      65      77      72      59      65      71  86  
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  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nordlandssykehuset Lofoten 76      74      75      69      76      74      63      63      71  86  
Nordlandssykehuset Vesterålen 77      77      73      70      80      84 +*** 63      65      67  86  
Odda sjukehus 74      75      74      66      79      70      67      71       87  
Orkdal  sjukehus 75      74      72      68      75      70      64      63      63  88  
Radiumhospitalet 75      73      71      65      76      65 -*** 59      60      76 +** 87  
Revmatismesykehuset Lillehammer 77      73      71      69      76      80 +*** 65      65      64  93 +** 
Rikshospitalet 76      75      73      68      80      75      57      58      68  88  
Ringerike sykehus 78      76      75      70      80      78 +*** 62      63      69  89  
St. Olavs hospital 78      76      76      70      80      80 +*** 65      71      72  89  
Stavanger universitetssjukehus 74      74      73      67      74      67 -*** 61      64      57  85  
Stord sjukehus 73      71      69      65      74      69 -*   55      67      64  86  
Sykehuset i Vestfold 73      72      71      64      74      71      58      66      77 +** 84  
Sykehuset Innlandet Elverum 75      76      74      68      77      74      63      68      66  89  
Sykehuset Innlandet Gjøvik 75      75      73      67      75      71      62      68      71  86  
Sykehuset Innlandet Hamar 74      73      72      65      77      65 -*** 61      66      65  84  
Sykehuset Innlandet Lillehammer 77      78      75      68      77      70      68      70      78 +** 90 +** 
Sykehuset Innlandet Tynset 81 +*** 78      77      76 +*** 85 +*** 78 +*** 68      61      73 +** 92 +** 
Sykehuset Levanger 78      76      76      71      81      76      65      69      65  89 +** 
Sykehuset Namsos 76      74      73      68      77      75      65      66      68  88  
Sykehuset Telemark Notodden 73      72      70      66      74      73      61      66      73  86  
Sykehuset Telemark Skien og 
Porsgrunn 74      73      71      64      78      71      64      64      67  86  

Sykehuset Østfold 69 -*** 70 -.   69      59 -*** 72      76 +*   52 -*   54 -*    82 -** 
Sørlandet sykehus Arendal 73      74      72      67      75      69 -.   56      61      56 -** 87  
Sørlandet sykehus Flekkefjord 79 +*   79 +*   77      75 +*** 85 +*** 82 +*** 69      74 +.   64  91 +** 
Sørlandet sykehus Kristiansand 74      74      72      67      77      73      63      65      63  86  
Ullevål sykehus 73      75      72      65      75      69      60      56      58  85  
UNN Harstad 78      77      74      70      77      70      66      59      65  87  
UNN Narvik 74      72      71      67      78      70      62      65      67  87  
UNN Tromsø 74      74      71      64      71      71      58      64      66  84  
Volda sjukehus 80 +**  81 +*** 80 +*** 74 +*** 85 +*** 75      71 +**  73      69  90 +** 
Voss sjukehus 77      75      73      70      82      74      65      66      63  89  
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  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Ålesund sjukehus 72      72      69      66      74      61 -*** 58      63      72  84  
Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av sykehus markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for gjennomsnitt. Det 
aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Forord 

Denne rapporten er del av et oppdrag til Folkehelseinstituttet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet. Fra og med 2019 skal pasienterfaringer ved 
somatiske sykehusavdelinger måles årlig i fem år.  

Vi takker for uunnværlig hjelp fra kolleger ved Folkehelseinstituttet. Sindre Møgster Braaten og 
Ole Martin Kvinge, begge senioringeniør i område for helsedata og digitalisering, har vært 
sentrale i datainnsamlingen. Jon Helgeland, forskningsleder i avdeling for forskning og analyse 
av helsetjenesten, og Katrine Damgaard Skyrud, forsker/statistiker i den samme avdelingen, står 
bak oppsett av analyser i statistikkprogrammet R. 

 

Og sist, men ikke minst: Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. 

 

Oslo, november 2020 

 

Øyvind Andresen Bjertnæs 
avdelingsdirektør 

Ingeborg Strømseng Sjetne  
prosjektleder 
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Innledning 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet skal Folkehelseinstituttet 
gjennomføre kartlegging av pasienterfaringer ved somatiske sykehusavdelinger i fem år fra og 
med 2019. Denne rapporten er en del av oppdraget. 

Oppdraget går ut på å gjennomføre en spørreundersøkelse blant personer som er utskrevet etter 
døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger, og rapportere resultatene til bruk for ulike 
formål. Resultatene skal beskrive situasjonen på hvert sykehus (behandlingssted), helseforetak 
(HF) og regionalt helseforetak (RHF) slik den ser ut fra pasientenes ståsted. Resultatene for den 
enkelte enheten blir sammenliknet med gjennomsnittsresultatet for enheter på det aktuelle 
organisatoriske nivået, det vil si på nivå av enten sykehus, HF eller RHF. 

Det er laget en rapport som beskriver nasjonale resultater og en serie «institusjonsrapporter», 
som beskriver resultatene fra hver enkelt enhet hver for seg. 

 

 

Figur 1 Rapportering på ulike organisatoriske nivå 

 

  



 5  Metode 

Metode 

Deltakerne i undersøkelsene er pasienter som er utskrevet fra sykehus som er offentlige eller 
driver etter avtale med det offentlige. Inklusjonsperioden var august, september og oktober i 
2019. Pasienter fra psykiatriske- og rehabiliteringsavdelinger, barneavdelinger samt føde-
barselavdelinger ble holdt utenfor. Norsk pasientregister trakk tilfeldig 400 pasienter fra hvert 
sykehus, og disse ble kontaktet per brev og forespurt om å delta. De som valgte å svare, kunne 
fylle ut et tradisjonelt papirskjema, eller registrere svarene sine via Internett.  

Svarerandelen er ulik i ulike undergrupper av pasienter. For å tilstrebe best mulig 
representativitet for hele gruppen av pasienter som opprinnelig ble inkludert, er svarene vektet.  

Sammensetningen av pasienter er forskjellig fra sykehus til sykehus, og sammensetningen kan 
endre seg over tid. Når en enhet blir sammenliknet med gjennomsnittet for enheter på det 
aktuelle nivået eller med seg selv over tid, er resultatene justert for viktige egenskaper ved 
pasientene. Justeringen gjør at det blir mer «rettferdig» å gjøre sammenlikninger, selv om 
enhetene behandler ulike pasientgrupper, for eksempel at pasientgruppene er ulike med tanke 
på fordelingen av gamle og unge. 

Spørsmålene som ble stilt er utviklet for denne pasientgruppen og har vært brukt i flere 
undersøkelser tidligere. De aller fleste spørsmålene blir besvart på en skala fra 1 til 5: 1: «Ikke i 
det hele tatt»; 2: «I liten grad»; 3: «I noen grad»; 4: «I stor grad»; 5: «I svært stor grad». 
Spørreskjemaet har tre deler med i alt 51 spørsmål og et åpent felt for kommentarer. Den første 
delen handler om pasienterfaringer, den neste om pasientsikkerhet og den siste delen samler 
inn bakgrunnsinformasjon om svareren. 

For å oppsummere svarene og regne ut mer robuste skårer, blir svarene fra 34 enkeltspørsmål 
samlet til ni pasienterfaringsindikatorer, som beskriver viktige områder av pasientenes 
sykehusopphold (se Tabell 1).  

Sammenlikning av resultater fra 2015 og 2019 må leses med forsiktighet. Det er gjort endringer 
i datainnsamlingen siden 2015 og disse endringene kan ha påvirket resultatene. 

Undersøkelsens metode er beskrevet mer detaljert i den nasjonale rapporten. 
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Tabell 1: Enkeltspørsmål og indikatorer 

Indikator Spm Spørsmålstekst 

Pleiepersonalet 

2 Snakket pleiepersonalet til deg slik at du forsto dem? 
3 Opplevde du at pleiepersonalet hadde omsorg for deg? 
4 Har du tillit til pleiepersonalets faglige dyktighet? 
5 Fikk du fortalt pleiepersonalet alt du mente var viktig om din tilstand? 

6 Opplevde du at pleiepersonalet var interessert i din beskrivelse av 
egen situasjon? 

7 Ble du tatt med på råd i spørsmål som omhandlet din pleie? 
8 Hadde pleiepersonalet tid til deg når du trengte det? 

Legene 

9 Snakket legene til deg slik at du forsto dem? 
10 Opplevde du at legene hadde omsorg for deg? 
11 Har du tillit til legenes faglige dyktighet? 
12 Hadde legene tid til deg når du trengte det? 
13 Fikk du fortalt legene alt du mente var viktig om din tilstand? 

14 Opplevde du at legene var interessert i din beskrivelse av egen 
situasjon? 

15 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 

Informasjon 

16 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver og 
undersøkelser skulle foregå? 

17 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om resultatet av prøver og 
undersøkelser? 

18 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose/dine plager? 

Organisering 

19 Opplevde du at det var en fast gruppe pleiepersonale som tok hånd 
om deg? 

20 Opplevde du at én lege hadde hovedansvaret for deg? 
21 Opplevde du at sykehusets arbeid var godt organisert? 

22 Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde kommet fram til rette 
vedkommende? 

Pårørende 
23 Ble dine pårørende tatt godt imot av personalet på sykehuset? 

24 Var det enkelt for dine pårørende å få informasjon om deg mens du 
var innlagt på sykehuset? 

Standard 

25 Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var i god stand? 
26 Fikk du inntrykk av at sykehuset forøvrig var i god stand? 
27 Var rommet du lå på tilfredsstillende? 
28 Var muligheten for ro og hvile tilfredsstillende? 
29 Var maten tilfredsstillende? 
30 Var renholdet tilfredsstillende? 

Utskrivning 
41 Ble du informert om hva du selv kunne gjøre hjemme ved eventuelle 

tilbakefall? 

42 Ble du informert om hvilke plager du kunne regne med å få i tiden 
etter sykehusoppholdet? 

Samhandling 
44 Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med fastlegen din om 

det du var innlagt for? 

45 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med 
hjemmetjenesten/andre kommunale tjenester om det du var innlagt 
for? 

Ventetid 1 Måtte du vente for å få et tilbud fra sykehuset? 
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Resultater  

Svarprosent 

Etter å ha trukket fra pasienter som ble ekskludert på grunn av ukjent adresse, feilregistrering, 
som var døde eller reserverte seg mot å delta, besto bruttoutvalget av 21 189 pasienter. I hele 
landet var det 12 296 som svarte på undersøkelsen, noe som gir en total svarprosent på 58.  

Vi fikk i alt 202 svar fra pasienter ved Haugesund sjukehus, noe som gir en svarprosent på 53. 

Resultater på indikatorene 

Tabellen med pasienterfaringsindikatorer viser skårene på ni indikatorer. De oppsummerer til 
sammen 34 enkeltspørsmål (se Tabell 1) og indikatorene gir mer robuste mål enn 
enkeltspørsmålene gir hver for seg.  

For alle som har svart på minst halvparten av spørsmålene som inngår i en gitt indikator er det 
regnet ut et gjennomsnitt. For hver enhet regnes det ut en indikatorskår, som er gjennomsnittet 
av alle svarene som «tilhører» den aktuelle enheten. Indikatorskårene er omregnet fra den 
opprinnelige skalaen som går fra 1 til 5 til en skala som går fra 0 til 100, hvor 100 er best.  

Tabell 2 viser indikatorene, antall svar og enhetens skårer for 2019. Hvis det er statistisk 
signifikant forskjell når enhetens resultat sammenliknes med gjennomsnittet for enheter på det 
samme nivået, er det markert med symboler for retning og p-verdi i tabellen. I neste kolonne 
betyr piler opp eller ned at det er statistisk signifikant endring i skårene fra 2015. Pil oppover 
indikerer positiv, og pil nedover negativ endring. Vannrett pil betyr at forskjellen ikke er 
statistisk signifikant. Lengst til høyre viser tabellen gjennomsnittet for alle svarere i landet. 

Hvis det er færre enn fem svarere å basere utregningen på ved en enhet, eller hvis det er stor 
statistisk usikkerhet (standardfeil >6), blir resultatet utelatt, og celler blir stående tomme. Men 
disse svarene teller med når enhetene blir slått sammen, for eksempel når et sykehus blir slått 
sammen med andre i et helseforetak. 
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Tabell 2: Vektede og justerte indikatorskårer. Skala 0-100 hvor 100 er best 

Indikator Antall Gjennom- 
snitt Endring fra 2015 Snitt hele landet 

2019 
Pleiepersonalet 194 69 -**  → 74 
Legene 194 68 -**  → 74 
Informasjon 194 65 -**  → 72 
Organisering 194 60 -*** → 66 
Pårørende 149 69 -.   → 75 
Standard 194 67 -**  → 71 
Utskrivning 165 55      → 60 
Samhandling 111 55      → 62 
Ventetid 73 64  ↓ 67  

Dersom denne enhetens resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet for sykehus 
markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for gjennomsnitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved 
symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Endring fra tidligere måling er testet med signifikansnivå på p<0,05. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Indikatoren Ventetid skiller seg fra de øvrige ved at den er beregnet kun på elektive pasienter, vektet men ikke 
justert, og testet mot landsgjennomsnittet og endring fra 2015 med signifikansnivå p<0,01. 
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Resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer 

På de neste sidene viser vi to tabeller med resultater for enkeltspørsmålene i spørreskjemaet. 

Tabell 3 inneholder vektede resultater for spørsmål som inngår i indikatorene og som har 
svaralternativer på en skala fra 1 til 5 («Ikke i det hele tatt» til «I svært stor grad»), Her vises 
antall, gjennomsnitt, prosentvis fordeling i svarkategorier, endring fra 2015 og gjennomsnittet 
for alle som har svart på undersøkelsen. 

Tabell 4 inneholder vektede resultater for andre erfaringsspørsmål Her oppgir vi antall, 
prosentvis fordeling i svarkategorier, endring fra 2015 og prosentvis fordeling for alle svarerne i 
hele landet. 

Endring fra tidligere måling er testet med signifikansnivå på p<0,05. 

Når det er få som har svart på et spørsmål, kan både selve resultatet og anonymiteten til 
svarerne bli usikker. I slike tilfeller blir resultatet utelatt, og celler i tabellene stående tomme. 
Hvis færre enn elleve personer har svart, blir prosentvis fordeling på de ulike svaralternativene 
utelatt, og hvis færre enn fem har svart, får enheten ikke oppgitt noe resultat på spørsmålet. Svar 
som blir utelatt fra rapporter på grunn av dette, teller med når enhetene blir slått sammen, for 
eksempel når et sykehus blir slått sammen med andre sykehus i et helseforetak. 
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Tabell 3: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer 

Spm- 
nr Spørsmål Antall 

Gjennom- 
snitt 

Ikke i det 
hele tatt 

(%) 
I liten grad 

(%) 

I noen 
grad 
(%) 

I stor grad 
(%) 

I svært 
stor grad 

(%) 
Endring 
fra 2015 

Snitt hele 
landet 
2019 

Pleiepersonalet 

2 Snakket pleiepersonalet til deg slik at du 
forsto dem? 202 4.1 1 3 15 49 31 → 4.2 

3 Opplevde du at pleiepersonalet hadde 
omsorg for deg? 201 4 1 4 18 47 30 → 4.2 

4 Har du tillit til pleiepersonalets faglige 
dyktighet? 202 4 1 3 18 52 26 → 4.2 

5 Fikk du fortalt pleiepersonalet alt du mente 
var viktig om din tilstand? 202 3.7 2 9 24 43 22 → 3.9 

6 
Opplevde du at pleiepersonalet var 
interessert i din beskrivelse av egen 
situasjon? 

200 3.6 5 9 24 44 19 → 3.9 

7 Ble du tatt med på råd i spørsmål som 
omhandlet din pleie? 201 3.1 13 15 33 29 10 → 3.4 

8 Hadde pleiepersonalet tid til deg når du 
trengte det? 202 3.7 2 8 31 40 19 → 3.9 

Legene 

9 Snakket legene til deg slik at du forsto 
dem? 202 3.9 0 7 20 51 22 → 4.1 

10 Opplevde du at legene hadde omsorg for 
deg? 202 3.8 1 8 25 46 20 → 4 

11 Har du tillit til legenes faglige dyktighet? 202 4 1 4 15 53 27 → 4.2 
12 Hadde legene tid til deg når du trengte det? 199 3.3 5 14 33 37 11 → 3.7 

13 Fikk du fortalt legene alt du mente var viktig 
om din tilstand? 199 3.5 4 13 26 41 15 → 3.8 

14 Opplevde du at legene var interessert i din 
beskrivelse av egen situasjon? 199 3.5 4 13 25 42 16 → 3.8 

15 Opplevde du at behandlingen var tilpasset 
din situasjon? 200 3.8 4 6 22 43 26 → 4.1 
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Tabell 3 forts. 

Spm- 
nr Spørsmål Antall 

Gjennom- 
snitt 

Ikke i det 
hele tatt 

(%) 
I liten grad 

(%) 

I noen 
grad 
(%) 

I stor grad 
(%) 

I svært 
stor grad 

(%) 
Endring 
fra 2015 

Snitt hele 
landet 
2019 

Informasjon 

16 
Fikk du vite det du syntes var nødvendig 
om hvordan prøver og undersøkelser skulle 
foregå? 

201 3.6 4 12 21 43 19 → 4 

17 Fikk du vite det du syntes var nødvendig 
om resultatet av prøver og undersøkelser? 199 3.5 6 12 26 39 16 → 3.8 

18 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din 
diagnose/dine plager? 201 3.5 7 13 23 35 22 → 3.8 

Organisering 

19 Opplevde du at det var en fast gruppe 
pleiepersonale som tok hånd om deg? 201 3.3 6 15 33 31 15 → 3.5 

20 Opplevde du at én lege hadde 
hovedansvaret for deg? 200 3.1 10 20 29 31 10 → 3.4 

21 Opplevde du at sykehusets arbeid var godt 
organisert? 201 3.5 7 10 26 42 15 → 3.8 

22 
Opplevde du at viktig informasjon om deg 
hadde kommet fram til rette 
vedkommende? 

196 3.5 7 8 27 43 14 → 3.8 

Pårørende 

23 Ble dine pårørende tatt godt imot av 
personalet på sykehuset? 145 4 3 4 20 37 37 → 4.1 

24 
Var det enkelt for dine pårørende å få 
informasjon om deg mens du var innlagt på 
sykehuset? 

127 3.5 8 9 26 35 21 → 3.8 
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Tabell 3 forts. 

Spm- 
nr Spørsmål Antall 

Gjennom- 
snitt 

Ikke i det 
hele tatt 

(%) 
I liten grad 

(%) 

I noen 
grad 
(%) 

I stor grad 
(%) 

I svært 
stor grad 

(%) 
Endring 
fra 2015 

Snitt hele 
landet 
2019 

Standard 

25 Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var 
i god stand? 198 3.7 2 4 26 52 15 → 4 

26 Fikk du inntrykk av at sykehuset forøvrig var 
i god stand? 196 3.5 3 6 39 43 10 ↓ 3.8 

27 Var rommet du lå på tilfredsstillende? 201 3.5 6 9 25 43 16 → 3.8 

28 Var muligheten for ro og hvile 
tilfredsstillende? 201 3.5 6 12 26 37 18 → 3.7 

29 Var maten tilfredsstillende? 199 3.7 4 12 18 45 21 → 3.9 
30 Var renholdet tilfredsstillende? 201 3.6 5 7 24 49 15 → 3.8 

Utskrivning 

41 Ble du informert om hva du selv kunne 
gjøre hjemme ved eventuelle tilbakefall? 149 3.2 17 17 14 32 20 → 3.5 

42 
Ble du informert om hvilke plager du kunne 
regne med å få i tiden etter 
sykehusoppholdet? 

146 2.9 23 21 15 24 17 → 3.3 

Samhandling 

44 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet 
bra med fastlegen din om det du var innlagt 
for? 

95 3.1 21 14 17 31 17 → 3.4 

45 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet 
bra med hjemmetjenesten/andre 
kommunale tjenester om det du var innlagt 
for? 

51 3.4 12 12 28 18 31 → 3.5 
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Tabell 4: Vektede resultater på andre spørsmål 

Spm- 
nr Spørsmål Antall Svarkategori % 

Endring 
fra 2015 

Hele 
landet 
2019  
(%) 

1 Måtte du vente for å få et tilbud fra 
sykehuset? 73 

Ja, altfor lenge 14 

↓ 

7 
Ja, ganske lenge 16 18 

Ja, men ikke lenge 34 43 
Nei 36 32 

46 Alt i alt, var pleien og behandlingen du fikk 
på sykehuset tilfredsstillende? 201 

Ikke i det hele tatt 1 

→ 

1 
I liten grad 5 2 

I noen grad 16 9 
I stor grad 45 48 

I svært stor grad 33 39 

47 Alt i alt, har du hatt utbytte av 
behandlingen på sykehuset? 200 

Ikke i det hele tatt 2 

 

2 
I liten grad 10 3 

I noen grad 11 12 
I stor grad 41 37 

I svært stor grad 37 46 
Spørsmål 1 viser resultater kun for elektivt innlagte pasienter 
Spørsmål 47 har ikke sammenlignbare resultater fra 2015  
Pil opp viser positiv endring fra 2015, pil ned viser negativ endring (p<0,05). Horisontal pil viser ingen signifikant endring fra 2015 
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Resultater på indikator om pasientsikkerhet 

Skåren for pasientsikkerhet blir regnet ut på grunnlag av svarene på tolv enkeltspørsmål. Denne 
indikatoren forteller hvor stor prosentandel av de avgitte svarene som gir en positiv beskrivelse 
av pasientsikkerheten under svarernes sykehusopphold. Framgangsmåten i denne beregningen 
er beskrevet i Vedlegg 2. 

Tabell 5: Vektede resultater på indikator for pasientsikkerhet 

Antall Gjennomsnitt Endring fra 2015 

Prosentandel 
som har svart 
positivt på alle 

besvarte 
spørsmål 

Snitt hele landet 
2019 

201 82  → 33 86  
  

Tabell 6: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasientsikkerhet 

Spm- 
nr Spørsmål Antall Svarkategori % 

Endring 
fra 2015 

Hele 
landet 
2019  
(%) 

22 
Opplevde du at viktig informasjon om deg 
hadde kommet fram til rette 
vedkommende? 

196 

Ikke i det hele tatt 7 

→ 

3 
I liten grad 8 6 

I noen grad 27 21 
I stor grad 43 49 

I svært stor grad 14 22 

31 
Mener du at du på noen måte ble 
feilbehandlet av sykehuset (etter det du 
selv kan bedømme)? 

199 

Ikke i det hele tatt 73 

→ 

78 
I liten grad 13 11 

I noen grad 5 7 
I stor grad 4 3 

I svært stor grad 5 2 

32 

Opplevde du administrative feil under 
sykehusoppholdet (f.eks. rot i papirene, 
prøvesvar uteble, ble ikke innkalt som 
avtalt, avtalte undersøkelser ble ikke 
bestilt) 

201 

Nei 81 

→ 

87 
Ja, én gang 12 9 

Ja, flere ganger 7 3 

33 Opplevde du at personalet glemte å 
kontrollere identiteten din? 199 

Nei 96 
→ 

96 
Ja, én gang 2 2 

Ja, flere ganger 2 2 

34 Opplevde du at personalet glemte å gi deg 
viktig informasjon? 195 

Nei 89 
→ 

90 
Ja, én gang 3 7 

Ja, flere ganger 8 3 

35 Fikk du feil eller forsinket diagnose i 
forbindelse med sykehusoppholdet? 174 

Ikke i det hele tatt 75 

→ 

82 
I liten grad 14 10 

I noen grad 6 5 
I stor grad 3 2 

I svært stor grad 3 1 
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Tabell 6 forts. 

Spm- 
nr Spørsmål Antall Svarkategori % 

Endring 
fra 2015 

Hele 
landet 
2019  
(%) 

36 
Fikk du unødig skade eller unødig 
problem som følge av et kirurgisk inngrep 
eller en undersøkelse? 

158 

Ikke i det hele tatt 82 

→ 

82 
I liten grad 4 7 

I noen grad 9 6 
I stor grad 3 3 

I svært stor grad 3 3 

37 Opplevde du å få feil medisiner eller på 
annen måte bli feilmedisinert? 184 

Ikke i det hele tatt 80 

→ 

87 
I liten grad 6 6 

I noen grad 8 4 
I stor grad 1 1 

I svært stor grad 5 1 

38 Opplevde du mangelfull håndhygiene 
(håndvask) blant personalet? 177 

Ikke i det hele tatt 88 

→ 

87 
I liten grad 10 9 

I noen grad 1 3 
I stor grad 1 1 

I svært stor grad 0 1 

39 

Fikk du infeksjon i forbindelse med 
sykehusoppholdet? (f.eks: 
betennelse/puss i operasjonssår, 
lungebetennelse, blodforgiftning eller 
urinveisinfeksjon/blærekatarr) 

185 

Nei 90 

→ 

91 

Ja 10 9 

40 
Hvis du opplevde feil eller unødig problem 
i forbindelse med sykehusoppholdet, tok 
personalet hånd om feilen eller problemet 
på en tilfredsstillende måte? 

76 

Ikke i det hele tatt 19 

→ 

28 
I liten grad 20 10 

I noen grad 16 15 
I stor grad 29 26 

I svært stor grad 15 21 

43 
Ble en oppdatert liste over medisinene 
dine gjennomgått med deg da du ble 
utskrevet fra sykehuset? 

141 
Ja 64 

→ 
69 

Nei 36 31 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Spørreskjema 
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Vedlegg 2: Beregning av indikator for pasientsikkerhet 

I denne rapporten blir indikator for pasientsikkerhet beskrevet via svarene på tolv 
enkeltspørsmål. Først er alle svarene som handler om pasientsikkerhet kodet om, slik at de er 
todelt. Positive beskrivelser har fått verdien 1, og negative beskrivelser verdien 0. Utregningen 
av indikatoren er slik: 

1 En forutsetning for å få en skår på denne indikatoren er at pasienten har svart på minst 
halvparten av de tolv enkeltspørsmålene. 

2 Det telles hvor mange svar pasientene har avgitt, og hvor mange av svarene som er 
positive. 

3 Pasientens skår regnes ut som prosentandel positive av avgitte svar. F.eks.: En pasient har 
svart på åtte av de tolv spørsmålene, og seks av svarene er positive beskrivelser: 
(6/8)*100=75%. 

4 Sykehusenes skårer er gjennomsnittet av pasientenes skårer. 
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Gruppering av svarkategorier til positive og negative svar 

Spm 
nr Spørsmål Negative kategorier Positive kategorier 

22 Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde kommet 
fram til rette vedkommende? 

Ikke i det hele tatt I stor grad 
I liten grad I svært stor grad 
I noen grad  

31 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet av sykehuset 
(etter det du selv kan bedømme)? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

32 
Opplevde du administrative feil under sykehusoppholdet 
(f.eks. rot i papirene, prøvesvar uteble, ble ikke innkalt som 
avtalt, avtalte undersøkelser ble ikke bestilt) 

Ja, én gang Nei 
Ja, flere ganger  

33 Opplevde du at personalet glemte å kontrollere identiteten 
din? 

Ja, én gang Nei 
Ja, flere ganger  

34 Opplevde du at personalet glemte å gi deg viktig 
informasjon? 

Ja, én gang Nei 
Ja, flere ganger  

35 Fikk du feil eller forsinket diagnose i forbindelse med 
sykehusoppholdet? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

36 Fikk du unødig skade eller unødig problem som følge av et 
kirurgisk inngrep eller en undersøkelse? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

37 Opplevde du å få feil medisiner eller på annen måte bli 
feilmedisinert? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

38 Opplevde du mangelfull håndhygiene (håndvask) blant 
personalet? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

39 
Fikk du infeksjon i forbindelse med sykehusoppholdet? 
(f.eks: betennelse/puss i operasjonssår, lungebetennelse, 
blodforgiftning eller urinveisinfeksjon/blærekatarr) 

Ja Nei 

40 
Hvis du opplevde feil eller unødig problem i forbindelse med 
sykehusoppholdet, tok personalet hånd om feilen eller 
problemet på en tilfredsstillende måte? 

Ikke i det hele tatt I stor grad 
I liten grad I svært stor grad 
I noen grad  

43 Ble en oppdatert liste over medisinene dine gjennomgått 
med deg da du ble utskrevet fra sykehuset? Nei Ja 
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Vedlegg 3: Resultater på pasienterfaringsindikatorer for alle enheter 

Tabellen viser skårene for alle enhetene på de ulike organisatoriske nivåene: sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak. Med unntak av Ventetid 
er erfaringsindikatorene både vektet for frafall og justert for forskjellig sammensetning av pasientgruppene. Ventetid er bare vektet for frafall, og den 
basert på svarene bare fra elektivt innlagte pasienter. 

Sammenligning vektede og justerte skårer for regionale helseforetak 

  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  
Helse Midt-Norge RHF 76 +**  75      74 +*   69 +*** 78 +*** 73 +*** 63 +.   66 +*   69  88 +** 
Helse Nord RHF 74      74      71      66      75      71      60      63      68  85  
Helse Sør-Øst RHF 74      74      72      65      75      71      59      61      67  86  
Helse Vest RHF 74      73      71      65      73 -*   69 -*** 59      61      64 -** 86  
Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av regionale helseforetak markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for 
gjennomsnitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Sammenligning vektede og justerte skårer for helseforetak 

  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  
Akershus universitetssykehus HF 70 -**  71      69      62 -.   71      72      54 -.   58      61  82 -** 
Finnmarkssykehuset HF 74      74      72      66      76      69      59      65      58  83 -** 
Helgelandssykehuset HF 76      76      74      68      79      72      62      66      77 +** 87  
Helse Bergen HF 74      74      71      65      73      69      58      58      65  87  
Helse Fonna HF 71 -*   69 -**  66 -*   62 -*   72      67 -*** 56      60      64  84 -** 
Helse Førde HF 75      73      72      68      76      70      60      64      73 +** 88  
Helse Møre og Romsdal HF 74      73      72      68      76      64 -*** 61      65      68  86  
Helse Nord-Trøndelag HF 77 +.   75      74      69 +**  79      75 +*** 64      67      66  89 +** 
Helse Stavanger HF 74      74      72      66      74      67 -**  61      64      57  85  
Helse Sør-Øst private ideelle med 
opptaksområde 77 +**  75      73      69      77      71      63      59      69  88  
Helse Sør-Øst private ideelle 
spesialsykehus 76 +**  75      74      70 +*** 78      75 +*** 64 +.   61      66  93 +** 
Helse Vest private 75      74      72      69      77      81 +*** 66      66      66  90 +** 
Nordlandssykehuset HF 74      74      71      66      78      75 +**  60      64      71  86  
Oslo universitetssykehus HF 74      75      72      66      77      71      59      57 -.   66  87  
St. Olavs hospital HF 77 +*   75      75      69      79      78 +*** 64      68      70  89 +** 
Sykehuset i Vestfold HF 73      72      71      63      74      71      57      65      77 +** 84  
Sykehuset Innlandet HF 76      76 +*   74      68      77      71      63      67      70 +** 88  
Sykehuset Telemark HF 73      72      71      64      77      71      63      64      68  86  
Sykehuset Østfold HF 69 -**  70      68      58 -**  72      76 +**  52 -.   53 -.    82 -** 
Sørlandet sykehus HF 74      74      72      67      77      72      61      64      60 -** 87  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 74      73      71      65      73      71      60      62      66  85  
Vestre Viken HF 74      74      73      65      75      68 -*** 61      63      68  86  
Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av helseforetak markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for 
gjennomsnitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Sammenligning vektede og justerte skårer for sykehus 

  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  
Aker sykehus 77      76      72      64      75      72      63      52 -*   69  88  
Akershus universitetssykehus 
Kongsvinger 74      74      73      66      75      70      63      70      76 +** 87  
Akershus universitetssykehus 
Nordbyhagen 68 -*** 69 -*   68      60 -*** 69 -*   73      52 -*   54      57  81 -** 
Betanien Hospital 77      74      73      68      79      78 +*** 64      63      71  91 +** 
Bærum sykehus 74      75      72      65      75      66 -*** 64      64      67  87  
Diakonhjemmet sykehus 78      76      73      70      78      73      63      58      67  87  
Drammen sykehus 73      74      72      62 -*   72      64 -*** 58      65      67  85  
Finnmarkssykehuset Hammerfest 73      73      71      64      75      62 -*** 56      64      59  80 -** 
Finnmarkssykehuset Kirkenes 75      76      73      67      78      80 +*** 63      67       86  
Førde sentralsjukehus 74      71      70      66      72      68 -*** 59      63      72  86  
Haraldsplass diakonale sykehus 75      74      72      69      77      81 +*** 66      66      65  89 +** 
Haugesund sanitetsforenings 
revmatismesykehus 80      77      76      73      82      87 +*** 65      77 +.   68  95 +** 
Haugesund sjukehus 69 -**  68 -**  65 -**  60 -*** 69 -.   67 -**  55      55      64  82  
Haukeland universitetssjukehus 73      73      71      64      71 -*   69 -**  57      57      64  87  
Helgelandssykehuset Mo i Rana 73      73      71      64      75      69      60      64      73  86  
Helgelandssykehuset Mosjøen 78      75      74      72      81      77      65      67      83 +** 89  
Helgelandssykehuset Sandnessjøen 78      78 +*   76      71      81      72      65      70      79 +** 88  
Kongsberg sykehus 75      76      74      68      75      68 -**  62      66      74 +** 89  
Kristiansund sjukehus 78      77      77      74 +*** 79      73      69      70      59  90 +** 
Kysthospitalet i Hagevik 79 +*** 77 +*   76 +*   73 +*** 81 +*   75 +*   63      70      68  95 +** 
LHL - klinikken  Gardermoen 78      80 +**  78      75 +*** 86 +.   85 +*** 63      70      74 +** 95 +** 
Lovisenberg diakonale sykehus 77      76      74      69      76      70      65      60      70  90 +** 
Lærdal sjukehus 79 +**  79 +**  77 +*   76 +*** 83 +**  78 +*** 67      70      72  95 +** 
Martina Hansens Hospital 76      76      74      71 +*   76      71      64      58      62 -** 93 +** 
Molde sjukehus 72 -*   69 -**  69      65      75      59 -*** 58      62      63  84  
Nordfjord sjukehus 80      77      75      70      79      77      61      67       88  
Nordlandssykehuset Bodø 74      74      70      65      77      72      59      65      71  86  
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  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nordlandssykehuset Lofoten 76      74      75      69      76      74      63      63      71  86  
Nordlandssykehuset Vesterålen 77      77      73      70      80      84 +*** 63      65      67  86  
Odda sjukehus 74      75      74      66      79      70      67      71       87  
Orkdal  sjukehus 75      74      72      68      75      70      64      63      63  88  
Radiumhospitalet 75      73      71      65      76      65 -*** 59      60      76 +** 87  
Revmatismesykehuset Lillehammer 77      73      71      69      76      80 +*** 65      65      64  93 +** 
Rikshospitalet 76      75      73      68      80      75      57      58      68  88  
Ringerike sykehus 78      76      75      70      80      78 +*** 62      63      69  89  
St. Olavs hospital 78      76      76      70      80      80 +*** 65      71      72  89  
Stavanger universitetssjukehus 74      74      73      67      74      67 -*** 61      64      57  85  
Stord sjukehus 73      71      69      65      74      69 -*   55      67      64  86  
Sykehuset i Vestfold 73      72      71      64      74      71      58      66      77 +** 84  
Sykehuset Innlandet Elverum 75      76      74      68      77      74      63      68      66  89  
Sykehuset Innlandet Gjøvik 75      75      73      67      75      71      62      68      71  86  
Sykehuset Innlandet Hamar 74      73      72      65      77      65 -*** 61      66      65  84  
Sykehuset Innlandet Lillehammer 77      78      75      68      77      70      68      70      78 +** 90 +** 
Sykehuset Innlandet Tynset 81 +*** 78      77      76 +*** 85 +*** 78 +*** 68      61      73 +** 92 +** 
Sykehuset Levanger 78      76      76      71      81      76      65      69      65  89 +** 
Sykehuset Namsos 76      74      73      68      77      75      65      66      68  88  
Sykehuset Telemark Notodden 73      72      70      66      74      73      61      66      73  86  
Sykehuset Telemark Skien og 
Porsgrunn 74      73      71      64      78      71      64      64      67  86  

Sykehuset Østfold 69 -*** 70 -.   69      59 -*** 72      76 +*   52 -*   54 -*    82 -** 
Sørlandet sykehus Arendal 73      74      72      67      75      69 -.   56      61      56 -** 87  
Sørlandet sykehus Flekkefjord 79 +*   79 +*   77      75 +*** 85 +*** 82 +*** 69      74 +.   64  91 +** 
Sørlandet sykehus Kristiansand 74      74      72      67      77      73      63      65      63  86  
Ullevål sykehus 73      75      72      65      75      69      60      56      58  85  
UNN Harstad 78      77      74      70      77      70      66      59      65  87  
UNN Narvik 74      72      71      67      78      70      62      65      67  87  
UNN Tromsø 74      74      71      64      71      71      58      64      66  84  
Volda sjukehus 80 +**  81 +*** 80 +*** 74 +*** 85 +*** 75      71 +**  73      69  90 +** 
Voss sjukehus 77      75      73      70      82      74      65      66      63  89  



 29  Vedlegg 

  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Ålesund sjukehus 72      72      69      66      74      61 -*** 58      63      72  84  
Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av sykehus markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for gjennomsnitt. Det 
aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Forord 

Denne rapporten er del av et oppdrag til Folkehelseinstituttet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet. Fra og med 2019 skal pasienterfaringer ved 
somatiske sykehusavdelinger måles årlig i fem år.  

Vi takker for uunnværlig hjelp fra kolleger ved Folkehelseinstituttet. Sindre Møgster Braaten og 
Ole Martin Kvinge, begge senioringeniør i område for helsedata og digitalisering, har vært 
sentrale i datainnsamlingen. Jon Helgeland, forskningsleder i avdeling for forskning og analyse 
av helsetjenesten, og Katrine Damgaard Skyrud, forsker/statistiker i den samme avdelingen, står 
bak oppsett av analyser i statistikkprogrammet R. 

 

Og sist, men ikke minst: Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. 

 

Oslo, november 2020 

 

Øyvind Andresen Bjertnæs 
avdelingsdirektør 

Ingeborg Strømseng Sjetne  
prosjektleder 
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Innledning 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet skal Folkehelseinstituttet 
gjennomføre kartlegging av pasienterfaringer ved somatiske sykehusavdelinger i fem år fra og 
med 2019. Denne rapporten er en del av oppdraget. 

Oppdraget går ut på å gjennomføre en spørreundersøkelse blant personer som er utskrevet etter 
døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger, og rapportere resultatene til bruk for ulike 
formål. Resultatene skal beskrive situasjonen på hvert sykehus (behandlingssted), helseforetak 
(HF) og regionalt helseforetak (RHF) slik den ser ut fra pasientenes ståsted. Resultatene for den 
enkelte enheten blir sammenliknet med gjennomsnittsresultatet for enheter på det aktuelle 
organisatoriske nivået, det vil si på nivå av enten sykehus, HF eller RHF. 

Det er laget en rapport som beskriver nasjonale resultater og en serie «institusjonsrapporter», 
som beskriver resultatene fra hver enkelt enhet hver for seg. 

 

 

Figur 1 Rapportering på ulike organisatoriske nivå 
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Metode 

Deltakerne i undersøkelsene er pasienter som er utskrevet fra sykehus som er offentlige eller 
driver etter avtale med det offentlige. Inklusjonsperioden var august, september og oktober i 
2019. Pasienter fra psykiatriske- og rehabiliteringsavdelinger, barneavdelinger samt føde-
barselavdelinger ble holdt utenfor. Norsk pasientregister trakk tilfeldig 400 pasienter fra hvert 
sykehus, og disse ble kontaktet per brev og forespurt om å delta. De som valgte å svare, kunne 
fylle ut et tradisjonelt papirskjema, eller registrere svarene sine via Internett.  

Svarerandelen er ulik i ulike undergrupper av pasienter. For å tilstrebe best mulig 
representativitet for hele gruppen av pasienter som opprinnelig ble inkludert, er svarene vektet.  

Sammensetningen av pasienter er forskjellig fra sykehus til sykehus, og sammensetningen kan 
endre seg over tid. Når en enhet blir sammenliknet med gjennomsnittet for enheter på det 
aktuelle nivået eller med seg selv over tid, er resultatene justert for viktige egenskaper ved 
pasientene. Justeringen gjør at det blir mer «rettferdig» å gjøre sammenlikninger, selv om 
enhetene behandler ulike pasientgrupper, for eksempel at pasientgruppene er ulike med tanke 
på fordelingen av gamle og unge. 

Spørsmålene som ble stilt er utviklet for denne pasientgruppen og har vært brukt i flere 
undersøkelser tidligere. De aller fleste spørsmålene blir besvart på en skala fra 1 til 5: 1: «Ikke i 
det hele tatt»; 2: «I liten grad»; 3: «I noen grad»; 4: «I stor grad»; 5: «I svært stor grad». 
Spørreskjemaet har tre deler med i alt 51 spørsmål og et åpent felt for kommentarer. Den første 
delen handler om pasienterfaringer, den neste om pasientsikkerhet og den siste delen samler 
inn bakgrunnsinformasjon om svareren. 

For å oppsummere svarene og regne ut mer robuste skårer, blir svarene fra 34 enkeltspørsmål 
samlet til ni pasienterfaringsindikatorer, som beskriver viktige områder av pasientenes 
sykehusopphold (se Tabell 1).  

Sammenlikning av resultater fra 2015 og 2019 må leses med forsiktighet. Det er gjort endringer 
i datainnsamlingen siden 2015 og disse endringene kan ha påvirket resultatene. 

Undersøkelsens metode er beskrevet mer detaljert i den nasjonale rapporten. 
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Tabell 1: Enkeltspørsmål og indikatorer 

Indikator Spm Spørsmålstekst 

Pleiepersonalet 

2 Snakket pleiepersonalet til deg slik at du forsto dem? 
3 Opplevde du at pleiepersonalet hadde omsorg for deg? 
4 Har du tillit til pleiepersonalets faglige dyktighet? 
5 Fikk du fortalt pleiepersonalet alt du mente var viktig om din tilstand? 

6 Opplevde du at pleiepersonalet var interessert i din beskrivelse av 
egen situasjon? 

7 Ble du tatt med på råd i spørsmål som omhandlet din pleie? 
8 Hadde pleiepersonalet tid til deg når du trengte det? 

Legene 

9 Snakket legene til deg slik at du forsto dem? 
10 Opplevde du at legene hadde omsorg for deg? 
11 Har du tillit til legenes faglige dyktighet? 
12 Hadde legene tid til deg når du trengte det? 
13 Fikk du fortalt legene alt du mente var viktig om din tilstand? 

14 Opplevde du at legene var interessert i din beskrivelse av egen 
situasjon? 

15 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 

Informasjon 

16 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver og 
undersøkelser skulle foregå? 

17 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om resultatet av prøver og 
undersøkelser? 

18 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose/dine plager? 

Organisering 

19 Opplevde du at det var en fast gruppe pleiepersonale som tok hånd 
om deg? 

20 Opplevde du at én lege hadde hovedansvaret for deg? 
21 Opplevde du at sykehusets arbeid var godt organisert? 

22 Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde kommet fram til rette 
vedkommende? 

Pårørende 
23 Ble dine pårørende tatt godt imot av personalet på sykehuset? 

24 Var det enkelt for dine pårørende å få informasjon om deg mens du 
var innlagt på sykehuset? 

Standard 

25 Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var i god stand? 
26 Fikk du inntrykk av at sykehuset forøvrig var i god stand? 
27 Var rommet du lå på tilfredsstillende? 
28 Var muligheten for ro og hvile tilfredsstillende? 
29 Var maten tilfredsstillende? 
30 Var renholdet tilfredsstillende? 

Utskrivning 
41 Ble du informert om hva du selv kunne gjøre hjemme ved eventuelle 

tilbakefall? 

42 Ble du informert om hvilke plager du kunne regne med å få i tiden 
etter sykehusoppholdet? 

Samhandling 
44 Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med fastlegen din om 

det du var innlagt for? 

45 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med 
hjemmetjenesten/andre kommunale tjenester om det du var innlagt 
for? 

Ventetid 1 Måtte du vente for å få et tilbud fra sykehuset? 
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Resultater  

Svarprosent 

Etter å ha trukket fra pasienter som ble ekskludert på grunn av ukjent adresse, feilregistrering, 
som var døde eller reserverte seg mot å delta, besto bruttoutvalget av 21 189 pasienter. I hele 
landet var det 12 296 som svarte på undersøkelsen, noe som gir en total svarprosent på 58.  

Vi fikk i alt 209 svar fra pasienter ved Stord sjukehus, noe som gir en svarprosent på 55. 

Resultater på indikatorene 

Tabellen med pasienterfaringsindikatorer viser skårene på ni indikatorer. De oppsummerer til 
sammen 34 enkeltspørsmål (se Tabell 1) og indikatorene gir mer robuste mål enn 
enkeltspørsmålene gir hver for seg.  

For alle som har svart på minst halvparten av spørsmålene som inngår i en gitt indikator er det 
regnet ut et gjennomsnitt. For hver enhet regnes det ut en indikatorskår, som er gjennomsnittet 
av alle svarene som «tilhører» den aktuelle enheten. Indikatorskårene er omregnet fra den 
opprinnelige skalaen som går fra 1 til 5 til en skala som går fra 0 til 100, hvor 100 er best.  

Tabell 2 viser indikatorene, antall svar og enhetens skårer for 2019. Hvis det er statistisk 
signifikant forskjell når enhetens resultat sammenliknes med gjennomsnittet for enheter på det 
samme nivået, er det markert med symboler for retning og p-verdi i tabellen. I neste kolonne 
betyr piler opp eller ned at det er statistisk signifikant endring i skårene fra 2015. Pil oppover 
indikerer positiv, og pil nedover negativ endring. Vannrett pil betyr at forskjellen ikke er 
statistisk signifikant. Lengst til høyre viser tabellen gjennomsnittet for alle svarere i landet. 

Hvis det er færre enn fem svarere å basere utregningen på ved en enhet, eller hvis det er stor 
statistisk usikkerhet (standardfeil >6), blir resultatet utelatt, og celler blir stående tomme. Men 
disse svarene teller med når enhetene blir slått sammen, for eksempel når et sykehus blir slått 
sammen med andre i et helseforetak. 
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Tabell 2: Vektede og justerte indikatorskårer. Skala 0-100 hvor 100 er best 

Indikator Antall Gjennom- 
snitt Endring fra 2015 Snitt hele landet 

2019 
Pleiepersonalet 194 73      → 74 
Legene 193 71      → 74 
Informasjon 192 69      → 72 
Organisering 192 65      → 66 
Pårørende 140 74      → 75 
Standard 193 69 -*   → 71 
Utskrivning 168 55      → 60 
Samhandling 118 67      → 62 
Ventetid 53 64  ↓ 67  

Dersom denne enhetens resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet for sykehus 
markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for gjennomsnitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved 
symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Endring fra tidligere måling er testet med signifikansnivå på p<0,05. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Indikatoren Ventetid skiller seg fra de øvrige ved at den er beregnet kun på elektive pasienter, vektet men ikke 
justert, og testet mot landsgjennomsnittet og endring fra 2015 med signifikansnivå p<0,01. 
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Resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer 

På de neste sidene viser vi to tabeller med resultater for enkeltspørsmålene i spørreskjemaet. 

Tabell 3 inneholder vektede resultater for spørsmål som inngår i indikatorene og som har 
svaralternativer på en skala fra 1 til 5 («Ikke i det hele tatt» til «I svært stor grad»), Her vises 
antall, gjennomsnitt, prosentvis fordeling i svarkategorier, endring fra 2015 og gjennomsnittet 
for alle som har svart på undersøkelsen. 

Tabell 4 inneholder vektede resultater for andre erfaringsspørsmål Her oppgir vi antall, 
prosentvis fordeling i svarkategorier, endring fra 2015 og prosentvis fordeling for alle svarerne i 
hele landet. 

Endring fra tidligere måling er testet med signifikansnivå på p<0,05. 

Når det er få som har svart på et spørsmål, kan både selve resultatet og anonymiteten til 
svarerne bli usikker. I slike tilfeller blir resultatet utelatt, og celler i tabellene stående tomme. 
Hvis færre enn elleve personer har svart, blir prosentvis fordeling på de ulike svaralternativene 
utelatt, og hvis færre enn fem har svart, får enheten ikke oppgitt noe resultat på spørsmålet. Svar 
som blir utelatt fra rapporter på grunn av dette, teller med når enhetene blir slått sammen, for 
eksempel når et sykehus blir slått sammen med andre sykehus i et helseforetak. 
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Tabell 3: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer 

Spm- 
nr Spørsmål Antall 

Gjennom- 
snitt 

Ikke i det 
hele tatt 

(%) 
I liten grad 

(%) 

I noen 
grad 
(%) 

I stor grad 
(%) 

I svært 
stor grad 

(%) 
Endring 
fra 2015 

Snitt hele 
landet 
2019 

Pleiepersonalet 

2 Snakket pleiepersonalet til deg slik at du 
forsto dem? 209 4.1 0 2 11 59 28 → 4.2 

3 Opplevde du at pleiepersonalet hadde 
omsorg for deg? 208 4.2 1 3 7 54 35 → 4.2 

4 Har du tillit til pleiepersonalets faglige 
dyktighet? 209 4 0 3 15 57 25 → 4.2 

5 Fikk du fortalt pleiepersonalet alt du mente 
var viktig om din tilstand? 209 3.8 0 6 25 53 15 ↓ 3.9 

6 
Opplevde du at pleiepersonalet var 
interessert i din beskrivelse av egen 
situasjon? 

209 3.8 2 4 26 54 15 → 3.9 

7 Ble du tatt med på råd i spørsmål som 
omhandlet din pleie? 204 3.2 8 13 36 34 9 → 3.4 

8 Hadde pleiepersonalet tid til deg når du 
trengte det? 206 3.8 1 6 21 50 22 → 3.9 

Legene 

9 Snakket legene til deg slik at du forsto 
dem? 207 3.9 2 4 19 54 21 → 4.1 

10 Opplevde du at legene hadde omsorg for 
deg? 207 3.8 2 6 23 50 19 → 4 

11 Har du tillit til legenes faglige dyktighet? 205 3.9 2 3 18 53 24 → 4.2 
12 Hadde legene tid til deg når du trengte det? 204 3.5 4 7 34 42 14 → 3.7 

13 Fikk du fortalt legene alt du mente var viktig 
om din tilstand? 204 3.6 4 7 32 40 17 → 3.8 

14 Opplevde du at legene var interessert i din 
beskrivelse av egen situasjon? 203 3.6 4 8 29 40 19 → 3.8 

15 Opplevde du at behandlingen var tilpasset 
din situasjon? 203 3.9 3 5 16 53 23 → 4.1 
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Tabell 3 forts. 

Spm- 
nr Spørsmål Antall 

Gjennom- 
snitt 

Ikke i det 
hele tatt 

(%) 
I liten grad 

(%) 

I noen 
grad 
(%) 

I stor grad 
(%) 

I svært 
stor grad 

(%) 
Endring 
fra 2015 

Snitt hele 
landet 
2019 

Informasjon 

16 
Fikk du vite det du syntes var nødvendig 
om hvordan prøver og undersøkelser skulle 
foregå? 

205 3.8 2 7 23 48 20 → 4 

17 Fikk du vite det du syntes var nødvendig 
om resultatet av prøver og undersøkelser? 205 3.7 3 6 32 41 18 → 3.8 

18 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din 
diagnose/dine plager? 206 3.5 2 11 31 40 15 → 3.8 

Organisering 

19 Opplevde du at det var en fast gruppe 
pleiepersonale som tok hånd om deg? 204 3.5 5 7 39 36 14 → 3.5 

20 Opplevde du at én lege hadde 
hovedansvaret for deg? 205 3.2 10 16 31 29 14 → 3.4 

21 Opplevde du at sykehusets arbeid var godt 
organisert? 204 3.7 2 6 30 46 16 → 3.8 

22 
Opplevde du at viktig informasjon om deg 
hadde kommet fram til rette 
vedkommende? 

202 3.6 2 7 28 49 14 → 3.8 

Pårørende 

23 Ble dine pårørende tatt godt imot av 
personalet på sykehuset? 143 4.1 2 4 10 47 37 → 4.1 

24 
Var det enkelt for dine pårørende å få 
informasjon om deg mens du var innlagt på 
sykehuset? 

125 3.8 1 10 25 41 23 → 3.8 
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Tabell 3 forts. 

Spm- 
nr Spørsmål Antall 

Gjennom- 
snitt 

Ikke i det 
hele tatt 

(%) 
I liten grad 

(%) 

I noen 
grad 
(%) 

I stor grad 
(%) 

I svært 
stor grad 

(%) 
Endring 
fra 2015 

Snitt hele 
landet 
2019 

Standard 

25 Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var 
i god stand? 198 3.8 2 4 20 62 12 → 4 

26 Fikk du inntrykk av at sykehuset forøvrig var 
i god stand? 199 3.5 3 9 28 51 9 → 3.8 

27 Var rommet du lå på tilfredsstillende? 206 3.7 4 9 25 41 20 → 3.8 

28 Var muligheten for ro og hvile 
tilfredsstillende? 207 3.6 5 9 26 40 19 → 3.7 

29 Var maten tilfredsstillende? 206 3.8 2 8 23 45 23 → 3.9 
30 Var renholdet tilfredsstillende? 205 3.7 3 5 23 52 17 → 3.8 

Utskrivning 

41 Ble du informert om hva du selv kunne 
gjøre hjemme ved eventuelle tilbakefall? 159 3.3 14 12 22 32 19 → 3.5 

42 
Ble du informert om hvilke plager du kunne 
regne med å få i tiden etter 
sykehusoppholdet? 

158 2.9 21 17 25 24 13 → 3.3 

Samhandling 

44 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet 
bra med fastlegen din om det du var innlagt 
for? 

110 3.4 9 15 19 36 21 → 3.4 

45 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet 
bra med hjemmetjenesten/andre 
kommunale tjenester om det du var innlagt 
for? 

53 3.7 9 6 21 34 30 → 3.5 
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Tabell 4: Vektede resultater på andre spørsmål 

Spm- 
nr Spørsmål Antall Svarkategori % 

Endring 
fra 2015 

Hele 
landet 
2019  
(%) 

1 Måtte du vente for å få et tilbud fra 
sykehuset? 53 

Ja, altfor lenge 8 

↓ 

7 
Ja, ganske lenge 14 18 

Ja, men ikke lenge 57 43 
Nei 21 32 

46 Alt i alt, var pleien og behandlingen du fikk 
på sykehuset tilfredsstillende? 206 

Ikke i det hele tatt 1 

→ 

1 
I liten grad 3 2 

I noen grad 8 9 
I stor grad 55 48 

I svært stor grad 33 39 

47 Alt i alt, har du hatt utbytte av 
behandlingen på sykehuset? 204 

Ikke i det hele tatt 1 

 

2 
I liten grad 3 3 

I noen grad 14 12 
I stor grad 46 37 

I svært stor grad 36 46 
Spørsmål 1 viser resultater kun for elektivt innlagte pasienter 
Spørsmål 47 har ikke sammenlignbare resultater fra 2015  
Pil opp viser positiv endring fra 2015, pil ned viser negativ endring (p<0,05). Horisontal pil viser ingen signifikant endring fra 2015 
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Resultater på indikator om pasientsikkerhet 

Skåren for pasientsikkerhet blir regnet ut på grunnlag av svarene på tolv enkeltspørsmål. Denne 
indikatoren forteller hvor stor prosentandel av de avgitte svarene som gir en positiv beskrivelse 
av pasientsikkerheten under svarernes sykehusopphold. Framgangsmåten i denne beregningen 
er beskrevet i Vedlegg 2. 

Tabell 5: Vektede resultater på indikator for pasientsikkerhet 

Antall Gjennomsnitt Endring fra 2015 

Prosentandel 
som har svart 
positivt på alle 

besvarte 
spørsmål 

Snitt hele landet 
2019 

205 86  → 31 86  
  

Tabell 6: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasientsikkerhet 

Spm- 
nr Spørsmål Antall Svarkategori % 

Endring 
fra 2015 

Hele 
landet 
2019  
(%) 

22 
Opplevde du at viktig informasjon om deg 
hadde kommet fram til rette 
vedkommende? 

202 

Ikke i det hele tatt 2 

→ 

3 
I liten grad 7 6 

I noen grad 28 21 
I stor grad 49 49 

I svært stor grad 14 22 

31 
Mener du at du på noen måte ble 
feilbehandlet av sykehuset (etter det du 
selv kan bedømme)? 

203 

Ikke i det hele tatt 75 

→ 

78 
I liten grad 9 11 

I noen grad 10 7 
I stor grad 5 3 

I svært stor grad 2 2 

32 

Opplevde du administrative feil under 
sykehusoppholdet (f.eks. rot i papirene, 
prøvesvar uteble, ble ikke innkalt som 
avtalt, avtalte undersøkelser ble ikke 
bestilt) 

203 

Nei 88 

→ 

87 
Ja, én gang 11 9 

Ja, flere ganger 1 3 

33 Opplevde du at personalet glemte å 
kontrollere identiteten din? 207 

Nei 98 
→ 

96 
Ja, én gang 1 2 

Ja, flere ganger 1 2 

34 Opplevde du at personalet glemte å gi deg 
viktig informasjon? 206 

Nei 92 
→ 

90 
Ja, én gang 8 7 

Ja, flere ganger 1 3 

35 Fikk du feil eller forsinket diagnose i 
forbindelse med sykehusoppholdet? 168 

Ikke i det hele tatt 81 

→ 

82 
I liten grad 9 10 

I noen grad 8 5 
I stor grad 2 2 

I svært stor grad 0 1 
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Tabell 6 forts. 

Spm- 
nr Spørsmål Antall Svarkategori % 

Endring 
fra 2015 

Hele 
landet 
2019  
(%) 

36 
Fikk du unødig skade eller unødig 
problem som følge av et kirurgisk inngrep 
eller en undersøkelse? 

168 

Ikke i det hele tatt 88 

→ 

82 
I liten grad 3 7 

I noen grad 5 6 
I stor grad 2 3 

I svært stor grad 1 3 

37 Opplevde du å få feil medisiner eller på 
annen måte bli feilmedisinert? 193 

Ikke i det hele tatt 88 

→ 

87 
I liten grad 7 6 

I noen grad 4 4 
I stor grad 1 1 

I svært stor grad 0 1 

38 Opplevde du mangelfull håndhygiene 
(håndvask) blant personalet? 188 

Ikke i det hele tatt 89 

→ 

87 
I liten grad 6 9 

I noen grad 4 3 
I stor grad 0 1 

I svært stor grad 1 1 

39 

Fikk du infeksjon i forbindelse med 
sykehusoppholdet? (f.eks: 
betennelse/puss i operasjonssår, 
lungebetennelse, blodforgiftning eller 
urinveisinfeksjon/blærekatarr) 

191 

Nei 94 

→ 

91 

Ja 6 9 

40 
Hvis du opplevde feil eller unødig problem 
i forbindelse med sykehusoppholdet, tok 
personalet hånd om feilen eller problemet 
på en tilfredsstillende måte? 

63 

Ikke i det hele tatt 33 

→ 

28 
I liten grad 7 10 

I noen grad 14 15 
I stor grad 23 26 

I svært stor grad 23 21 

43 
Ble en oppdatert liste over medisinene 
dine gjennomgått med deg da du ble 
utskrevet fra sykehuset? 

153 
Ja 64 

→ 
69 

Nei 36 31 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Spørreskjema 
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Vedlegg 2: Beregning av indikator for pasientsikkerhet 

I denne rapporten blir indikator for pasientsikkerhet beskrevet via svarene på tolv 
enkeltspørsmål. Først er alle svarene som handler om pasientsikkerhet kodet om, slik at de er 
todelt. Positive beskrivelser har fått verdien 1, og negative beskrivelser verdien 0. Utregningen 
av indikatoren er slik: 

1 En forutsetning for å få en skår på denne indikatoren er at pasienten har svart på minst 
halvparten av de tolv enkeltspørsmålene. 

2 Det telles hvor mange svar pasientene har avgitt, og hvor mange av svarene som er 
positive. 

3 Pasientens skår regnes ut som prosentandel positive av avgitte svar. F.eks.: En pasient har 
svart på åtte av de tolv spørsmålene, og seks av svarene er positive beskrivelser: 
(6/8)*100=75%. 

4 Sykehusenes skårer er gjennomsnittet av pasientenes skårer. 
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Gruppering av svarkategorier til positive og negative svar 

Spm 
nr Spørsmål Negative kategorier Positive kategorier 

22 Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde kommet 
fram til rette vedkommende? 

Ikke i det hele tatt I stor grad 
I liten grad I svært stor grad 
I noen grad  

31 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet av sykehuset 
(etter det du selv kan bedømme)? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

32 
Opplevde du administrative feil under sykehusoppholdet 
(f.eks. rot i papirene, prøvesvar uteble, ble ikke innkalt som 
avtalt, avtalte undersøkelser ble ikke bestilt) 

Ja, én gang Nei 
Ja, flere ganger  

33 Opplevde du at personalet glemte å kontrollere identiteten 
din? 

Ja, én gang Nei 
Ja, flere ganger  

34 Opplevde du at personalet glemte å gi deg viktig 
informasjon? 

Ja, én gang Nei 
Ja, flere ganger  

35 Fikk du feil eller forsinket diagnose i forbindelse med 
sykehusoppholdet? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

36 Fikk du unødig skade eller unødig problem som følge av et 
kirurgisk inngrep eller en undersøkelse? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

37 Opplevde du å få feil medisiner eller på annen måte bli 
feilmedisinert? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

38 Opplevde du mangelfull håndhygiene (håndvask) blant 
personalet? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

39 
Fikk du infeksjon i forbindelse med sykehusoppholdet? 
(f.eks: betennelse/puss i operasjonssår, lungebetennelse, 
blodforgiftning eller urinveisinfeksjon/blærekatarr) 

Ja Nei 

40 
Hvis du opplevde feil eller unødig problem i forbindelse med 
sykehusoppholdet, tok personalet hånd om feilen eller 
problemet på en tilfredsstillende måte? 

Ikke i det hele tatt I stor grad 
I liten grad I svært stor grad 
I noen grad  

43 Ble en oppdatert liste over medisinene dine gjennomgått 
med deg da du ble utskrevet fra sykehuset? Nei Ja 
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Vedlegg 3: Resultater på pasienterfaringsindikatorer for alle enheter 

Tabellen viser skårene for alle enhetene på de ulike organisatoriske nivåene: sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak. Med unntak av Ventetid 
er erfaringsindikatorene både vektet for frafall og justert for forskjellig sammensetning av pasientgruppene. Ventetid er bare vektet for frafall, og den 
basert på svarene bare fra elektivt innlagte pasienter. 

Sammenligning vektede og justerte skårer for regionale helseforetak 

  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  
Helse Midt-Norge RHF 76 +**  75      74 +*   69 +*** 78 +*** 73 +*** 63 +.   66 +*   69  88 +** 
Helse Nord RHF 74      74      71      66      75      71      60      63      68  85  
Helse Sør-Øst RHF 74      74      72      65      75      71      59      61      67  86  
Helse Vest RHF 74      73      71      65      73 -*   69 -*** 59      61      64 -** 86  
Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av regionale helseforetak markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for 
gjennomsnitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Sammenligning vektede og justerte skårer for helseforetak 

  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  
Akershus universitetssykehus HF 70 -**  71      69      62 -.   71      72      54 -.   58      61  82 -** 
Finnmarkssykehuset HF 74      74      72      66      76      69      59      65      58  83 -** 
Helgelandssykehuset HF 76      76      74      68      79      72      62      66      77 +** 87  
Helse Bergen HF 74      74      71      65      73      69      58      58      65  87  
Helse Fonna HF 71 -*   69 -**  66 -*   62 -*   72      67 -*** 56      60      64  84 -** 
Helse Førde HF 75      73      72      68      76      70      60      64      73 +** 88  
Helse Møre og Romsdal HF 74      73      72      68      76      64 -*** 61      65      68  86  
Helse Nord-Trøndelag HF 77 +.   75      74      69 +**  79      75 +*** 64      67      66  89 +** 
Helse Stavanger HF 74      74      72      66      74      67 -**  61      64      57  85  
Helse Sør-Øst private ideelle med 
opptaksområde 77 +**  75      73      69      77      71      63      59      69  88  
Helse Sør-Øst private ideelle 
spesialsykehus 76 +**  75      74      70 +*** 78      75 +*** 64 +.   61      66  93 +** 
Helse Vest private 75      74      72      69      77      81 +*** 66      66      66  90 +** 
Nordlandssykehuset HF 74      74      71      66      78      75 +**  60      64      71  86  
Oslo universitetssykehus HF 74      75      72      66      77      71      59      57 -.   66  87  
St. Olavs hospital HF 77 +*   75      75      69      79      78 +*** 64      68      70  89 +** 
Sykehuset i Vestfold HF 73      72      71      63      74      71      57      65      77 +** 84  
Sykehuset Innlandet HF 76      76 +*   74      68      77      71      63      67      70 +** 88  
Sykehuset Telemark HF 73      72      71      64      77      71      63      64      68  86  
Sykehuset Østfold HF 69 -**  70      68      58 -**  72      76 +**  52 -.   53 -.    82 -** 
Sørlandet sykehus HF 74      74      72      67      77      72      61      64      60 -** 87  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 74      73      71      65      73      71      60      62      66  85  
Vestre Viken HF 74      74      73      65      75      68 -*** 61      63      68  86  
Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av helseforetak markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for 
gjennomsnitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Sammenligning vektede og justerte skårer for sykehus 

  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  
Aker sykehus 77      76      72      64      75      72      63      52 -*   69  88  
Akershus universitetssykehus 
Kongsvinger 74      74      73      66      75      70      63      70      76 +** 87  
Akershus universitetssykehus 
Nordbyhagen 68 -*** 69 -*   68      60 -*** 69 -*   73      52 -*   54      57  81 -** 
Betanien Hospital 77      74      73      68      79      78 +*** 64      63      71  91 +** 
Bærum sykehus 74      75      72      65      75      66 -*** 64      64      67  87  
Diakonhjemmet sykehus 78      76      73      70      78      73      63      58      67  87  
Drammen sykehus 73      74      72      62 -*   72      64 -*** 58      65      67  85  
Finnmarkssykehuset Hammerfest 73      73      71      64      75      62 -*** 56      64      59  80 -** 
Finnmarkssykehuset Kirkenes 75      76      73      67      78      80 +*** 63      67       86  
Førde sentralsjukehus 74      71      70      66      72      68 -*** 59      63      72  86  
Haraldsplass diakonale sykehus 75      74      72      69      77      81 +*** 66      66      65  89 +** 
Haugesund sanitetsforenings 
revmatismesykehus 80      77      76      73      82      87 +*** 65      77 +.   68  95 +** 
Haugesund sjukehus 69 -**  68 -**  65 -**  60 -*** 69 -.   67 -**  55      55      64  82  
Haukeland universitetssjukehus 73      73      71      64      71 -*   69 -**  57      57      64  87  
Helgelandssykehuset Mo i Rana 73      73      71      64      75      69      60      64      73  86  
Helgelandssykehuset Mosjøen 78      75      74      72      81      77      65      67      83 +** 89  
Helgelandssykehuset Sandnessjøen 78      78 +*   76      71      81      72      65      70      79 +** 88  
Kongsberg sykehus 75      76      74      68      75      68 -**  62      66      74 +** 89  
Kristiansund sjukehus 78      77      77      74 +*** 79      73      69      70      59  90 +** 
Kysthospitalet i Hagevik 79 +*** 77 +*   76 +*   73 +*** 81 +*   75 +*   63      70      68  95 +** 
LHL - klinikken  Gardermoen 78      80 +**  78      75 +*** 86 +.   85 +*** 63      70      74 +** 95 +** 
Lovisenberg diakonale sykehus 77      76      74      69      76      70      65      60      70  90 +** 
Lærdal sjukehus 79 +**  79 +**  77 +*   76 +*** 83 +**  78 +*** 67      70      72  95 +** 
Martina Hansens Hospital 76      76      74      71 +*   76      71      64      58      62 -** 93 +** 
Molde sjukehus 72 -*   69 -**  69      65      75      59 -*** 58      62      63  84  
Nordfjord sjukehus 80      77      75      70      79      77      61      67       88  
Nordlandssykehuset Bodø 74      74      70      65      77      72      59      65      71  86  
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  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nordlandssykehuset Lofoten 76      74      75      69      76      74      63      63      71  86  
Nordlandssykehuset Vesterålen 77      77      73      70      80      84 +*** 63      65      67  86  
Odda sjukehus 74      75      74      66      79      70      67      71       87  
Orkdal  sjukehus 75      74      72      68      75      70      64      63      63  88  
Radiumhospitalet 75      73      71      65      76      65 -*** 59      60      76 +** 87  
Revmatismesykehuset Lillehammer 77      73      71      69      76      80 +*** 65      65      64  93 +** 
Rikshospitalet 76      75      73      68      80      75      57      58      68  88  
Ringerike sykehus 78      76      75      70      80      78 +*** 62      63      69  89  
St. Olavs hospital 78      76      76      70      80      80 +*** 65      71      72  89  
Stavanger universitetssjukehus 74      74      73      67      74      67 -*** 61      64      57  85  
Stord sjukehus 73      71      69      65      74      69 -*   55      67      64  86  
Sykehuset i Vestfold 73      72      71      64      74      71      58      66      77 +** 84  
Sykehuset Innlandet Elverum 75      76      74      68      77      74      63      68      66  89  
Sykehuset Innlandet Gjøvik 75      75      73      67      75      71      62      68      71  86  
Sykehuset Innlandet Hamar 74      73      72      65      77      65 -*** 61      66      65  84  
Sykehuset Innlandet Lillehammer 77      78      75      68      77      70      68      70      78 +** 90 +** 
Sykehuset Innlandet Tynset 81 +*** 78      77      76 +*** 85 +*** 78 +*** 68      61      73 +** 92 +** 
Sykehuset Levanger 78      76      76      71      81      76      65      69      65  89 +** 
Sykehuset Namsos 76      74      73      68      77      75      65      66      68  88  
Sykehuset Telemark Notodden 73      72      70      66      74      73      61      66      73  86  
Sykehuset Telemark Skien og 
Porsgrunn 74      73      71      64      78      71      64      64      67  86  

Sykehuset Østfold 69 -*** 70 -.   69      59 -*** 72      76 +*   52 -*   54 -*    82 -** 
Sørlandet sykehus Arendal 73      74      72      67      75      69 -.   56      61      56 -** 87  
Sørlandet sykehus Flekkefjord 79 +*   79 +*   77      75 +*** 85 +*** 82 +*** 69      74 +.   64  91 +** 
Sørlandet sykehus Kristiansand 74      74      72      67      77      73      63      65      63  86  
Ullevål sykehus 73      75      72      65      75      69      60      56      58  85  
UNN Harstad 78      77      74      70      77      70      66      59      65  87  
UNN Narvik 74      72      71      67      78      70      62      65      67  87  
UNN Tromsø 74      74      71      64      71      71      58      64      66  84  
Volda sjukehus 80 +**  81 +*** 80 +*** 74 +*** 85 +*** 75      71 +**  73      69  90 +** 
Voss sjukehus 77      75      73      70      82      74      65      66      63  89  
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  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Ålesund sjukehus 72      72      69      66      74      61 -*** 58      63      72  84  
Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av sykehus markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for gjennomsnitt. Det 
aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Forfatterne er eneansvarlig for tolkning og presentasjon av de 
tilgjengeliggjorte opplysningene. Registerforvalter for NPR har ikke 
ansvar for analyser eller tolkninger basert på de tilgjengeliggjorte 
opplysningene. 



 3  Forord 

Forord 

Denne rapporten er del av et oppdrag til Folkehelseinstituttet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet. Fra og med 2019 skal pasienterfaringer ved 
somatiske sykehusavdelinger måles årlig i fem år.  

Vi takker for uunnværlig hjelp fra kolleger ved Folkehelseinstituttet. Sindre Møgster Braaten og 
Ole Martin Kvinge, begge senioringeniør i område for helsedata og digitalisering, har vært 
sentrale i datainnsamlingen. Jon Helgeland, forskningsleder i avdeling for forskning og analyse 
av helsetjenesten, og Katrine Damgaard Skyrud, forsker/statistiker i den samme avdelingen, står 
bak oppsett av analyser i statistikkprogrammet R. 

 

Og sist, men ikke minst: Tusen takk til alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. 

 

Oslo, november 2020 

 

Øyvind Andresen Bjertnæs 
avdelingsdirektør 

Ingeborg Strømseng Sjetne  
prosjektleder 
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Innledning 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet skal Folkehelseinstituttet 
gjennomføre kartlegging av pasienterfaringer ved somatiske sykehusavdelinger i fem år fra og 
med 2019. Denne rapporten er en del av oppdraget. 

Oppdraget går ut på å gjennomføre en spørreundersøkelse blant personer som er utskrevet etter 
døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger, og rapportere resultatene til bruk for ulike 
formål. Resultatene skal beskrive situasjonen på hvert sykehus (behandlingssted), helseforetak 
(HF) og regionalt helseforetak (RHF) slik den ser ut fra pasientenes ståsted. Resultatene for den 
enkelte enheten blir sammenliknet med gjennomsnittsresultatet for enheter på det aktuelle 
organisatoriske nivået, det vil si på nivå av enten sykehus, HF eller RHF. 

Det er laget en rapport som beskriver nasjonale resultater og en serie «institusjonsrapporter», 
som beskriver resultatene fra hver enkelt enhet hver for seg. 

 

 

Figur 1 Rapportering på ulike organisatoriske nivå 
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Metode 

Deltakerne i undersøkelsene er pasienter som er utskrevet fra sykehus som er offentlige eller 
driver etter avtale med det offentlige. Inklusjonsperioden var august, september og oktober i 
2019. Pasienter fra psykiatriske- og rehabiliteringsavdelinger, barneavdelinger samt føde-
barselavdelinger ble holdt utenfor. Norsk pasientregister trakk tilfeldig 400 pasienter fra hvert 
sykehus, og disse ble kontaktet per brev og forespurt om å delta. De som valgte å svare, kunne 
fylle ut et tradisjonelt papirskjema, eller registrere svarene sine via Internett.  

Svarerandelen er ulik i ulike undergrupper av pasienter. For å tilstrebe best mulig 
representativitet for hele gruppen av pasienter som opprinnelig ble inkludert, er svarene vektet.  

Sammensetningen av pasienter er forskjellig fra sykehus til sykehus, og sammensetningen kan 
endre seg over tid. Når en enhet blir sammenliknet med gjennomsnittet for enheter på det 
aktuelle nivået eller med seg selv over tid, er resultatene justert for viktige egenskaper ved 
pasientene. Justeringen gjør at det blir mer «rettferdig» å gjøre sammenlikninger, selv om 
enhetene behandler ulike pasientgrupper, for eksempel at pasientgruppene er ulike med tanke 
på fordelingen av gamle og unge. 

Spørsmålene som ble stilt er utviklet for denne pasientgruppen og har vært brukt i flere 
undersøkelser tidligere. De aller fleste spørsmålene blir besvart på en skala fra 1 til 5: 1: «Ikke i 
det hele tatt»; 2: «I liten grad»; 3: «I noen grad»; 4: «I stor grad»; 5: «I svært stor grad». 
Spørreskjemaet har tre deler med i alt 51 spørsmål og et åpent felt for kommentarer. Den første 
delen handler om pasienterfaringer, den neste om pasientsikkerhet og den siste delen samler 
inn bakgrunnsinformasjon om svareren. 

For å oppsummere svarene og regne ut mer robuste skårer, blir svarene fra 34 enkeltspørsmål 
samlet til ni pasienterfaringsindikatorer, som beskriver viktige områder av pasientenes 
sykehusopphold (se Tabell 1).  

Sammenlikning av resultater fra 2015 og 2019 må leses med forsiktighet. Det er gjort endringer 
i datainnsamlingen siden 2015 og disse endringene kan ha påvirket resultatene. 

Undersøkelsens metode er beskrevet mer detaljert i den nasjonale rapporten. 
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Tabell 1: Enkeltspørsmål og indikatorer 

Indikator Spm Spørsmålstekst 

Pleiepersonalet 

2 Snakket pleiepersonalet til deg slik at du forsto dem? 
3 Opplevde du at pleiepersonalet hadde omsorg for deg? 
4 Har du tillit til pleiepersonalets faglige dyktighet? 
5 Fikk du fortalt pleiepersonalet alt du mente var viktig om din tilstand? 

6 Opplevde du at pleiepersonalet var interessert i din beskrivelse av 
egen situasjon? 

7 Ble du tatt med på råd i spørsmål som omhandlet din pleie? 
8 Hadde pleiepersonalet tid til deg når du trengte det? 

Legene 

9 Snakket legene til deg slik at du forsto dem? 
10 Opplevde du at legene hadde omsorg for deg? 
11 Har du tillit til legenes faglige dyktighet? 
12 Hadde legene tid til deg når du trengte det? 
13 Fikk du fortalt legene alt du mente var viktig om din tilstand? 

14 Opplevde du at legene var interessert i din beskrivelse av egen 
situasjon? 

15 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 

Informasjon 

16 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver og 
undersøkelser skulle foregå? 

17 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om resultatet av prøver og 
undersøkelser? 

18 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose/dine plager? 

Organisering 

19 Opplevde du at det var en fast gruppe pleiepersonale som tok hånd 
om deg? 

20 Opplevde du at én lege hadde hovedansvaret for deg? 
21 Opplevde du at sykehusets arbeid var godt organisert? 

22 Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde kommet fram til rette 
vedkommende? 

Pårørende 
23 Ble dine pårørende tatt godt imot av personalet på sykehuset? 

24 Var det enkelt for dine pårørende å få informasjon om deg mens du 
var innlagt på sykehuset? 

Standard 

25 Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var i god stand? 
26 Fikk du inntrykk av at sykehuset forøvrig var i god stand? 
27 Var rommet du lå på tilfredsstillende? 
28 Var muligheten for ro og hvile tilfredsstillende? 
29 Var maten tilfredsstillende? 
30 Var renholdet tilfredsstillende? 

Utskrivning 
41 Ble du informert om hva du selv kunne gjøre hjemme ved eventuelle 

tilbakefall? 

42 Ble du informert om hvilke plager du kunne regne med å få i tiden 
etter sykehusoppholdet? 

Samhandling 
44 Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med fastlegen din om 

det du var innlagt for? 

45 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med 
hjemmetjenesten/andre kommunale tjenester om det du var innlagt 
for? 

Ventetid 1 Måtte du vente for å få et tilbud fra sykehuset? 
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Resultater  

Svarprosent 

Etter å ha trukket fra pasienter som ble ekskludert på grunn av ukjent adresse, feilregistrering, 
som var døde eller reserverte seg mot å delta, besto bruttoutvalget av 21 189 pasienter. I hele 
landet var det 12 296 som svarte på undersøkelsen, noe som gir en total svarprosent på 58.  

Vi fikk i alt 77 svar fra pasienter ved Odda sjukehus, noe som gir en svarprosent på 49. 

Resultater på indikatorene 

Tabellen med pasienterfaringsindikatorer viser skårene på ni indikatorer. De oppsummerer til 
sammen 34 enkeltspørsmål (se Tabell 1) og indikatorene gir mer robuste mål enn 
enkeltspørsmålene gir hver for seg.  

For alle som har svart på minst halvparten av spørsmålene som inngår i en gitt indikator er det 
regnet ut et gjennomsnitt. For hver enhet regnes det ut en indikatorskår, som er gjennomsnittet 
av alle svarene som «tilhører» den aktuelle enheten. Indikatorskårene er omregnet fra den 
opprinnelige skalaen som går fra 1 til 5 til en skala som går fra 0 til 100, hvor 100 er best.  

Tabell 2 viser indikatorene, antall svar og enhetens skårer for 2019. Hvis det er statistisk 
signifikant forskjell når enhetens resultat sammenliknes med gjennomsnittet for enheter på det 
samme nivået, er det markert med symboler for retning og p-verdi i tabellen. I neste kolonne 
betyr piler opp eller ned at det er statistisk signifikant endring i skårene fra 2015. Pil oppover 
indikerer positiv, og pil nedover negativ endring. Vannrett pil betyr at forskjellen ikke er 
statistisk signifikant. Lengst til høyre viser tabellen gjennomsnittet for alle svarere i landet. 

Hvis det er færre enn fem svarere å basere utregningen på ved en enhet, eller hvis det er stor 
statistisk usikkerhet (standardfeil >6), blir resultatet utelatt, og celler blir stående tomme. Men 
disse svarene teller med når enhetene blir slått sammen, for eksempel når et sykehus blir slått 
sammen med andre i et helseforetak. 
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Tabell 2: Vektede og justerte indikatorskårer. Skala 0-100 hvor 100 er best 

Indikator Antall Gjennom- 
snitt Endring fra 2015 Snitt hele landet 

2019 
Pleiepersonalet 71 74      → 74 
Legene 70 75      → 74 
Informasjon 69 74      → 72 
Organisering 70 66      → 66 
Pårørende 61 79      → 75 
Standard 70 70      → 71 
Utskrivning 59 67      → 60 
Samhandling 46 71      → 62 
Ventetid 9  → 67  

Dersom denne enhetens resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet for sykehus 
markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for gjennomsnitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved 
symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Endring fra tidligere måling er testet med signifikansnivå på p<0,05. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Indikatoren Ventetid skiller seg fra de øvrige ved at den er beregnet kun på elektive pasienter, vektet men ikke 
justert, og testet mot landsgjennomsnittet og endring fra 2015 med signifikansnivå p<0,01. 
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Resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer 

På de neste sidene viser vi to tabeller med resultater for enkeltspørsmålene i spørreskjemaet. 

Tabell 3 inneholder vektede resultater for spørsmål som inngår i indikatorene og som har 
svaralternativer på en skala fra 1 til 5 («Ikke i det hele tatt» til «I svært stor grad»), Her vises 
antall, gjennomsnitt, prosentvis fordeling i svarkategorier, endring fra 2015 og gjennomsnittet 
for alle som har svart på undersøkelsen. 

Tabell 4 inneholder vektede resultater for andre erfaringsspørsmål Her oppgir vi antall, 
prosentvis fordeling i svarkategorier, endring fra 2015 og prosentvis fordeling for alle svarerne i 
hele landet. 

Endring fra tidligere måling er testet med signifikansnivå på p<0,05. 

Når det er få som har svart på et spørsmål, kan både selve resultatet og anonymiteten til 
svarerne bli usikker. I slike tilfeller blir resultatet utelatt, og celler i tabellene stående tomme. 
Hvis færre enn elleve personer har svart, blir prosentvis fordeling på de ulike svaralternativene 
utelatt, og hvis færre enn fem har svart, får enheten ikke oppgitt noe resultat på spørsmålet. Svar 
som blir utelatt fra rapporter på grunn av dette, teller med når enhetene blir slått sammen, for 
eksempel når et sykehus blir slått sammen med andre sykehus i et helseforetak. 
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Tabell 3: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer 

Spm- 
nr Spørsmål Antall 

Gjennom- 
snitt 

Ikke i det 
hele tatt 

(%) 
I liten grad 

(%) 

I noen 
grad 
(%) 

I stor grad 
(%) 

I svært 
stor grad 

(%) 
Endring 
fra 2015 

Snitt hele 
landet 
2019 

Pleiepersonalet 

2 Snakket pleiepersonalet til deg slik at du 
forsto dem? 76 4.1 0 8 11 46 36 → 4.2 

3 Opplevde du at pleiepersonalet hadde 
omsorg for deg? 75 4.2 0 2 14 45 39 → 4.2 

4 Har du tillit til pleiepersonalets faglige 
dyktighet? 76 3.9 0 5 22 46 27 → 4.2 

5 Fikk du fortalt pleiepersonalet alt du mente 
var viktig om din tilstand? 75 3.8 2 4 21 57 16 → 3.9 

6 
Opplevde du at pleiepersonalet var 
interessert i din beskrivelse av egen 
situasjon? 

74 3.7 2 8 21 53 16 → 3.9 

7 Ble du tatt med på råd i spørsmål som 
omhandlet din pleie? 74 3.2 14 11 29 32 13 → 3.4 

8 Hadde pleiepersonalet tid til deg når du 
trengte det? 75 3.9 1 4 21 51 23 → 3.9 

Legene 

9 Snakket legene til deg slik at du forsto 
dem? 75 4 0 5 14 60 20 → 4.1 

10 Opplevde du at legene hadde omsorg for 
deg? 75 3.9 0 6 16 63 16 → 4 

11 Har du tillit til legenes faglige dyktighet? 73 4 0 2 16 60 21 → 4.2 
12 Hadde legene tid til deg når du trengte det? 74 3.6 1 8 34 46 12 → 3.7 

13 Fikk du fortalt legene alt du mente var viktig 
om din tilstand? 74 3.6 4 10 27 43 16 → 3.8 

14 Opplevde du at legene var interessert i din 
beskrivelse av egen situasjon? 73 3.5 4 8 30 45 13 → 3.8 

15 Opplevde du at behandlingen var tilpasset 
din situasjon? 72 4 1 4 15 50 30 → 4.1 
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Tabell 3 forts. 

Spm- 
nr Spørsmål Antall 

Gjennom- 
snitt 

Ikke i det 
hele tatt 

(%) 
I liten grad 

(%) 

I noen 
grad 
(%) 

I stor grad 
(%) 

I svært 
stor grad 

(%) 
Endring 
fra 2015 

Snitt hele 
landet 
2019 

Informasjon 

16 
Fikk du vite det du syntes var nødvendig 
om hvordan prøver og undersøkelser skulle 
foregå? 

73 3.8 3 8 13 55 21 → 4 

17 Fikk du vite det du syntes var nødvendig 
om resultatet av prøver og undersøkelser? 74 3.7 5 5 22 52 16 → 3.8 

18 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din 
diagnose/dine plager? 72 3.7 5 2 24 54 14 → 3.8 

Organisering 

19 Opplevde du at det var en fast gruppe 
pleiepersonale som tok hånd om deg? 73 3.3 5 10 40 34 10 → 3.5 

20 Opplevde du at én lege hadde 
hovedansvaret for deg? 74 3.3 5 16 34 33 12 → 3.4 

21 Opplevde du at sykehusets arbeid var godt 
organisert? 69 3.8 0 5 28 50 18 → 3.8 

22 
Opplevde du at viktig informasjon om deg 
hadde kommet fram til rette 
vedkommende? 

73 3.6 2 13 22 45 17 → 3.8 

Pårørende 

23 Ble dine pårørende tatt godt imot av 
personalet på sykehuset? 58 4.3 0 3 9 38 49 → 4.1 

24 
Var det enkelt for dine pårørende å få 
informasjon om deg mens du var innlagt på 
sykehuset? 

52 3.9 2 5 16 54 23 → 3.8 
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Tabell 3 forts. 

Spm- 
nr Spørsmål Antall 

Gjennom- 
snitt 

Ikke i det 
hele tatt 

(%) 
I liten grad 

(%) 

I noen 
grad 
(%) 

I stor grad 
(%) 

I svært 
stor grad 

(%) 
Endring 
fra 2015 

Snitt hele 
landet 
2019 

Standard 

25 Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var 
i god stand? 73 3.8 0 6 26 49 19 → 4 

26 Fikk du inntrykk av at sykehuset forøvrig var 
i god stand? 73 3.6 0 7 41 40 11 → 3.8 

27 Var rommet du lå på tilfredsstillende? 75 3.8 0 5 28 51 15 → 3.8 

28 Var muligheten for ro og hvile 
tilfredsstillende? 75 3.8 1 3 31 46 19 → 3.7 

29 Var maten tilfredsstillende? 74 4 1 3 23 41 32 → 3.9 
30 Var renholdet tilfredsstillende? 75 3.8 1 3 27 51 18 → 3.8 

Utskrivning 

41 Ble du informert om hva du selv kunne 
gjøre hjemme ved eventuelle tilbakefall? 54 3.7 5 10 18 40 28 → 3.5 

42 
Ble du informert om hvilke plager du kunne 
regne med å få i tiden etter 
sykehusoppholdet? 

52 3.4 11 14 20 34 20 → 3.3 

Samhandling 

44 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet 
bra med fastlegen din om det du var innlagt 
for? 

41 3.6 7 13 18 38 24 → 3.4 

45 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet 
bra med hjemmetjenesten/andre 
kommunale tjenester om det du var innlagt 
for? 

22 3.4 6 19 25 26 24 → 3.5 
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Tabell 4: Vektede resultater på andre spørsmål 

Spm- 
nr Spørsmål Antall Svarkategori % 

Endring 
fra 2015 

Hele 
landet 
2019 
(%) 

1 Måtte du vente for å få et tilbud fra 
sykehuset? 9 

Ja, altfor lenge 7 
Ja, ganske lenge 18 

Ja, men ikke lenge 43 
Nei 32 

46 Alt i alt, var pleien og behandlingen du fikk 
på sykehuset tilfredsstillende? 77 

Ikke i det hele tatt 0 

→ 

1 
I liten grad 1 2 

I noen grad 18 9 
I stor grad 44 48 

I svært stor grad 36 39 

47 Alt i alt, har du hatt utbytte av 
behandlingen på sykehuset? 77 

Ikke i det hele tatt 4 2 
I liten grad 3 3 

I noen grad 14 12 
I stor grad 38 37 

I svært stor grad 40 46 
Spørsmål 1 viser resultater kun for elektivt innlagte pasienter. Pga få svar blir heller ikke sammenligning med 2015 vist
Spørsmål 47 har ikke sammenlignbare resultater fra 2015  
Pil opp viser positiv endring fra 2015, pil ned viser negativ endring (p<0,05). Horisontal pil viser ingen signifikant endring fra 2015 
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Resultater på indikator om pasientsikkerhet 

Skåren for pasientsikkerhet blir regnet ut på grunnlag av svarene på tolv enkeltspørsmål. Denne 
indikatoren forteller hvor stor prosentandel av de avgitte svarene som gir en positiv beskrivelse 
av pasientsikkerheten under svarernes sykehusopphold. Framgangsmåten i denne beregningen 
er beskrevet i Vedlegg 2. 

Tabell 5: Vektede resultater på indikator for pasientsikkerhet 

Antall Gjennomsnitt Endring fra 2015 

Prosentandel 
som har svart 
positivt på alle 

besvarte 
spørsmål 

Snitt hele landet 
2019 

76 87  → 47 86  
  

Tabell 6: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasientsikkerhet 

Spm- 
nr Spørsmål Antall Svarkategori % 

Endring 
fra 2015 

Hele 
landet 
2019  
(%) 

22 
Opplevde du at viktig informasjon om deg 
hadde kommet fram til rette 
vedkommende? 

73 

Ikke i det hele tatt 2 

→ 

3 
I liten grad 13 6 

I noen grad 22 21 
I stor grad 45 49 

I svært stor grad 17 22 

31 
Mener du at du på noen måte ble 
feilbehandlet av sykehuset (etter det du 
selv kan bedømme)? 

74 

Ikke i det hele tatt 82 

→ 

78 
I liten grad 9 11 

I noen grad 7 7 
I stor grad 1 3 

I svært stor grad 1 2 

32 

Opplevde du administrative feil under 
sykehusoppholdet (f.eks. rot i papirene, 
prøvesvar uteble, ble ikke innkalt som 
avtalt, avtalte undersøkelser ble ikke 
bestilt) 

76 

Nei 98 

→ 

87 
Ja, én gang 2 9 

Ja, flere ganger 0 3 

33 Opplevde du at personalet glemte å 
kontrollere identiteten din? 75 

Nei 96 
→ 

96 
Ja, én gang 1 2 

Ja, flere ganger 3 2 

34 Opplevde du at personalet glemte å gi deg 
viktig informasjon? 75 

Nei 93 
→ 

90 
Ja, én gang 5 7 

Ja, flere ganger 2 3 

35 Fikk du feil eller forsinket diagnose i 
forbindelse med sykehusoppholdet? 65 

Ikke i det hele tatt 78 

→ 

82 
I liten grad 14 10 

I noen grad 7 5 
I stor grad 1 2 

I svært stor grad 0 1 
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Tabell 6 forts. 

Spm- 
nr Spørsmål Antall Svarkategori % 

Endring 
fra 2015 

Hele 
landet 
2019  
(%) 

36 
Fikk du unødig skade eller unødig 
problem som følge av et kirurgisk inngrep 
eller en undersøkelse? 

59 

Ikke i det hele tatt 89 

→ 

82 
I liten grad 3 7 

I noen grad 7 6 
I stor grad 0 3 

I svært stor grad 1 3 

37 Opplevde du å få feil medisiner eller på 
annen måte bli feilmedisinert? 67 

Ikke i det hele tatt 92 

→ 

87 
I liten grad 6 6 

I noen grad 2 4 
I stor grad 0 1 

I svært stor grad 0 1 

38 Opplevde du mangelfull håndhygiene 
(håndvask) blant personalet? 69 

Ikke i det hele tatt 87 

→ 

87 
I liten grad 6 9 

I noen grad 5 3 
I stor grad 0 1 

I svært stor grad 2 1 

39 

Fikk du infeksjon i forbindelse med 
sykehusoppholdet? (f.eks: 
betennelse/puss i operasjonssår, 
lungebetennelse, blodforgiftning eller 
urinveisinfeksjon/blærekatarr) 

71 

Nei 97 

→ 

91 

Ja 3 9 

40 
Hvis du opplevde feil eller unødig problem 
i forbindelse med sykehusoppholdet, tok 
personalet hånd om feilen eller problemet 
på en tilfredsstillende måte? 

19 

Ikke i det hele tatt 28 

→ 

28 
I liten grad 10 10 

I noen grad 34 15 
I stor grad 16 26 

I svært stor grad 12 21 

43 
Ble en oppdatert liste over medisinene 
dine gjennomgått med deg da du ble 
utskrevet fra sykehuset? 

58 
Ja 63 

→ 
69 

Nei 37 31 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Spørreskjema 
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Vedlegg 2: Beregning av indikator for pasientsikkerhet 

I denne rapporten blir indikator for pasientsikkerhet beskrevet via svarene på tolv 
enkeltspørsmål. Først er alle svarene som handler om pasientsikkerhet kodet om, slik at de er 
todelt. Positive beskrivelser har fått verdien 1, og negative beskrivelser verdien 0. Utregningen 
av indikatoren er slik: 

1 En forutsetning for å få en skår på denne indikatoren er at pasienten har svart på minst 
halvparten av de tolv enkeltspørsmålene. 

2 Det telles hvor mange svar pasientene har avgitt, og hvor mange av svarene som er 
positive. 

3 Pasientens skår regnes ut som prosentandel positive av avgitte svar. F.eks.: En pasient har 
svart på åtte av de tolv spørsmålene, og seks av svarene er positive beskrivelser: 
(6/8)*100=75%. 

4 Sykehusenes skårer er gjennomsnittet av pasientenes skårer. 
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Gruppering av svarkategorier til positive og negative svar 

Spm 
nr Spørsmål Negative kategorier Positive kategorier 

22 Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde kommet 
fram til rette vedkommende? 

Ikke i det hele tatt I stor grad 
I liten grad I svært stor grad 
I noen grad  

31 Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet av sykehuset 
(etter det du selv kan bedømme)? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

32 
Opplevde du administrative feil under sykehusoppholdet 
(f.eks. rot i papirene, prøvesvar uteble, ble ikke innkalt som 
avtalt, avtalte undersøkelser ble ikke bestilt) 

Ja, én gang Nei 
Ja, flere ganger  

33 Opplevde du at personalet glemte å kontrollere identiteten 
din? 

Ja, én gang Nei 
Ja, flere ganger  

34 Opplevde du at personalet glemte å gi deg viktig 
informasjon? 

Ja, én gang Nei 
Ja, flere ganger  

35 Fikk du feil eller forsinket diagnose i forbindelse med 
sykehusoppholdet? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

36 Fikk du unødig skade eller unødig problem som følge av et 
kirurgisk inngrep eller en undersøkelse? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

37 Opplevde du å få feil medisiner eller på annen måte bli 
feilmedisinert? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

38 Opplevde du mangelfull håndhygiene (håndvask) blant 
personalet? 

I noen grad Ikke i det hele tatt 
I stor grad I liten grad 

I svært stor grad  

39 
Fikk du infeksjon i forbindelse med sykehusoppholdet? 
(f.eks: betennelse/puss i operasjonssår, lungebetennelse, 
blodforgiftning eller urinveisinfeksjon/blærekatarr) 

Ja Nei 

40 
Hvis du opplevde feil eller unødig problem i forbindelse med 
sykehusoppholdet, tok personalet hånd om feilen eller 
problemet på en tilfredsstillende måte? 

Ikke i det hele tatt I stor grad 
I liten grad I svært stor grad 
I noen grad  

43 Ble en oppdatert liste over medisinene dine gjennomgått 
med deg da du ble utskrevet fra sykehuset? Nei Ja 
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Vedlegg 3: Resultater på pasienterfaringsindikatorer for alle enheter 

Tabellen viser skårene for alle enhetene på de ulike organisatoriske nivåene: sykehus, helseforetak og regionalt helseforetak. Med unntak av Ventetid 
er erfaringsindikatorene både vektet for frafall og justert for forskjellig sammensetning av pasientgruppene. Ventetid er bare vektet for frafall, og den 
basert på svarene bare fra elektivt innlagte pasienter. 

Sammenligning vektede og justerte skårer for regionale helseforetak 

  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  
Helse Midt-Norge RHF 76 +**  75      74 +*   69 +*** 78 +*** 73 +*** 63 +.   66 +*   69  88 +** 
Helse Nord RHF 74      74      71      66      75      71      60      63      68  85  
Helse Sør-Øst RHF 74      74      72      65      75      71      59      61      67  86  
Helse Vest RHF 74      73      71      65      73 -*   69 -*** 59      61      64 -** 86  
Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av regionale helseforetak markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for 
gjennomsnitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Sammenligning vektede og justerte skårer for helseforetak 

  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  
Akershus universitetssykehus HF 70 -**  71      69      62 -.   71      72      54 -.   58      61  82 -** 
Finnmarkssykehuset HF 74      74      72      66      76      69      59      65      58  83 -** 
Helgelandssykehuset HF 76      76      74      68      79      72      62      66      77 +** 87  
Helse Bergen HF 74      74      71      65      73      69      58      58      65  87  
Helse Fonna HF 71 -*   69 -**  66 -*   62 -*   72      67 -*** 56      60      64  84 -** 
Helse Førde HF 75      73      72      68      76      70      60      64      73 +** 88  
Helse Møre og Romsdal HF 74      73      72      68      76      64 -*** 61      65      68  86  
Helse Nord-Trøndelag HF 77 +.   75      74      69 +**  79      75 +*** 64      67      66  89 +** 
Helse Stavanger HF 74      74      72      66      74      67 -**  61      64      57  85  
Helse Sør-Øst private ideelle med 
opptaksområde 77 +**  75      73      69      77      71      63      59      69  88  
Helse Sør-Øst private ideelle 
spesialsykehus 76 +**  75      74      70 +*** 78      75 +*** 64 +.   61      66  93 +** 
Helse Vest private 75      74      72      69      77      81 +*** 66      66      66  90 +** 
Nordlandssykehuset HF 74      74      71      66      78      75 +**  60      64      71  86  
Oslo universitetssykehus HF 74      75      72      66      77      71      59      57 -.   66  87  
St. Olavs hospital HF 77 +*   75      75      69      79      78 +*** 64      68      70  89 +** 
Sykehuset i Vestfold HF 73      72      71      63      74      71      57      65      77 +** 84  
Sykehuset Innlandet HF 76      76 +*   74      68      77      71      63      67      70 +** 88  
Sykehuset Telemark HF 73      72      71      64      77      71      63      64      68  86  
Sykehuset Østfold HF 69 -**  70      68      58 -**  72      76 +**  52 -.   53 -.    82 -** 
Sørlandet sykehus HF 74      74      72      67      77      72      61      64      60 -** 87  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 74      73      71      65      73      71      60      62      66  85  
Vestre Viken HF 74      74      73      65      75      68 -*** 61      63      68  86  
Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av helseforetak markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for 
gjennomsnitt. Det aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Sammenligning vektede og justerte skårer for sykehus 

  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nasjonalt 74      74      72      66      75      71      60      62      67  86  
Aker sykehus 77      76      72      64      75      72      63      52 -*   69  88  
Akershus universitetssykehus 
Kongsvinger 74      74      73      66      75      70      63      70      76 +** 87  
Akershus universitetssykehus 
Nordbyhagen 68 -*** 69 -*   68      60 -*** 69 -*   73      52 -*   54      57  81 -** 
Betanien Hospital 77      74      73      68      79      78 +*** 64      63      71  91 +** 
Bærum sykehus 74      75      72      65      75      66 -*** 64      64      67  87  
Diakonhjemmet sykehus 78      76      73      70      78      73      63      58      67  87  
Drammen sykehus 73      74      72      62 -*   72      64 -*** 58      65      67  85  
Finnmarkssykehuset Hammerfest 73      73      71      64      75      62 -*** 56      64      59  80 -** 
Finnmarkssykehuset Kirkenes 75      76      73      67      78      80 +*** 63      67       86  
Førde sentralsjukehus 74      71      70      66      72      68 -*** 59      63      72  86  
Haraldsplass diakonale sykehus 75      74      72      69      77      81 +*** 66      66      65  89 +** 
Haugesund sanitetsforenings 
revmatismesykehus 80      77      76      73      82      87 +*** 65      77 +.   68  95 +** 
Haugesund sjukehus 69 -**  68 -**  65 -**  60 -*** 69 -.   67 -**  55      55      64  82  
Haukeland universitetssjukehus 73      73      71      64      71 -*   69 -**  57      57      64  87  
Helgelandssykehuset Mo i Rana 73      73      71      64      75      69      60      64      73  86  
Helgelandssykehuset Mosjøen 78      75      74      72      81      77      65      67      83 +** 89  
Helgelandssykehuset Sandnessjøen 78      78 +*   76      71      81      72      65      70      79 +** 88  
Kongsberg sykehus 75      76      74      68      75      68 -**  62      66      74 +** 89  
Kristiansund sjukehus 78      77      77      74 +*** 79      73      69      70      59  90 +** 
Kysthospitalet i Hagevik 79 +*** 77 +*   76 +*   73 +*** 81 +*   75 +*   63      70      68  95 +** 
LHL - klinikken  Gardermoen 78      80 +**  78      75 +*** 86 +.   85 +*** 63      70      74 +** 95 +** 
Lovisenberg diakonale sykehus 77      76      74      69      76      70      65      60      70  90 +** 
Lærdal sjukehus 79 +**  79 +**  77 +*   76 +*** 83 +**  78 +*** 67      70      72  95 +** 
Martina Hansens Hospital 76      76      74      71 +*   76      71      64      58      62 -** 93 +** 
Molde sjukehus 72 -*   69 -**  69      65      75      59 -*** 58      62      63  84  
Nordfjord sjukehus 80      77      75      70      79      77      61      67       88  
Nordlandssykehuset Bodø 74      74      70      65      77      72      59      65      71  86  
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  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Nordlandssykehuset Lofoten 76      74      75      69      76      74      63      63      71  86  
Nordlandssykehuset Vesterålen 77      77      73      70      80      84 +*** 63      65      67  86  
Odda sjukehus 74      75      74      66      79      70      67      71       87  
Orkdal  sjukehus 75      74      72      68      75      70      64      63      63  88  
Radiumhospitalet 75      73      71      65      76      65 -*** 59      60      76 +** 87  
Revmatismesykehuset Lillehammer 77      73      71      69      76      80 +*** 65      65      64  93 +** 
Rikshospitalet 76      75      73      68      80      75      57      58      68  88  
Ringerike sykehus 78      76      75      70      80      78 +*** 62      63      69  89  
St. Olavs hospital 78      76      76      70      80      80 +*** 65      71      72  89  
Stavanger universitetssjukehus 74      74      73      67      74      67 -*** 61      64      57  85  
Stord sjukehus 73      71      69      65      74      69 -*   55      67      64  86  
Sykehuset i Vestfold 73      72      71      64      74      71      58      66      77 +** 84  
Sykehuset Innlandet Elverum 75      76      74      68      77      74      63      68      66  89  
Sykehuset Innlandet Gjøvik 75      75      73      67      75      71      62      68      71  86  
Sykehuset Innlandet Hamar 74      73      72      65      77      65 -*** 61      66      65  84  
Sykehuset Innlandet Lillehammer 77      78      75      68      77      70      68      70      78 +** 90 +** 
Sykehuset Innlandet Tynset 81 +*** 78      77      76 +*** 85 +*** 78 +*** 68      61      73 +** 92 +** 
Sykehuset Levanger 78      76      76      71      81      76      65      69      65  89 +** 
Sykehuset Namsos 76      74      73      68      77      75      65      66      68  88  
Sykehuset Telemark Notodden 73      72      70      66      74      73      61      66      73  86  
Sykehuset Telemark Skien og 
Porsgrunn 74      73      71      64      78      71      64      64      67  86  

Sykehuset Østfold 69 -*** 70 -.   69      59 -*** 72      76 +*   52 -*   54 -*    82 -** 
Sørlandet sykehus Arendal 73      74      72      67      75      69 -.   56      61      56 -** 87  
Sørlandet sykehus Flekkefjord 79 +*   79 +*   77      75 +*** 85 +*** 82 +*** 69      74 +.   64  91 +** 
Sørlandet sykehus Kristiansand 74      74      72      67      77      73      63      65      63  86  
Ullevål sykehus 73      75      72      65      75      69      60      56      58  85  
UNN Harstad 78      77      74      70      77      70      66      59      65  87  
UNN Narvik 74      72      71      67      78      70      62      65      67  87  
UNN Tromsø 74      74      71      64      71      71      58      64      66  84  
Volda sjukehus 80 +**  81 +*** 80 +*** 74 +*** 85 +*** 75      71 +**  73      69  90 +** 
Voss sjukehus 77      75      73      70      82      74      65      66      63  89  
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  Pleiepersonal
et Legene Informasjon Organisering Pårørende Standard Utskrivning Samhandling Ventetid Pasientsikker

het 
Ålesund sjukehus 72      72      69      66      74      61 -*** 58      63      72  84  
Dersom en enhets resultat er statistisk signifikant dårligere eller bedre enn gjennomsnittet av sykehus markeres dette med henholdsvis - eller + i kolonnen for gjennomsnitt. Det 
aktuelle signifikansnivået vises ved symboler slik: .p<0,1 *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 
Eventuelle blanke celler betyr at det er få svarere eller at den statistiske usikkerheten er stor. 
Resultatene er vektet og justert med unntak av ventetid som bare er vektet og testet med signifikansnivå p<0,01. 
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Til Stortinget 

Riksrevisjonen legger med dette fram Dokument 3:2 (2019–2020) Riksrevisjonens kontroll med 

forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2019. 

 

Del I er Riksrevisjonens beretning om kontrollen, mens del II gir en presentasjon av de gjennomførte 

undersøkelsene med Riksrevisjonens konklusjoner og anbefalinger. Til grunn for hver av disse sakene 

ligger det en rapport. Disse rapportene følger ikke som trykte vedlegg, men er tilgjengelige på 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/?q=Statlig%20eierskap 

 

 

 

Riksrevisjonen, 15. desember 2020 

 

For riksrevisorkollegiet 

 

Per-Kristian Foss 

Riksrevisor 
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Kort om Riksrevisjonen  

Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan og reviderer statlige virksomheter og departementer. Dette 

gjør vi gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.1 

Riksrevisjonen gjennomfører revisjonen i tråd med lov om Riksrevisjonen og tilhørende instruks og 

INTOSAIs rammeverk for offentlig revisjon.2  

 

Riksrevisjonens kritikk- og konklusjonsformer 

Når vi finner grunnlag for kritikk i det vi reviderer, bruker vi følgende begreper, rangert etter hvor 

alvorlige funnene er:  

 svært alvorlig ved forhold som har svært alvorlige konsekvenser for samfunnet eller berørte 

borgere, for eksempel risiko for liv eller helse. 

 alvorlig ved forhold som kan ha betydelige konsekvenser for samfunnet eller berørte borgere, 

eller der summen av feil og mangler er så stor at dette må anses som alvorlig i seg selv.  

 sterkt kritikkverdig ved forhold som har mindre alvorlige konsekvenser, men som gjelder saker 

av prinsipiell eller stor betydning. 

 kritikkverdig ved mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke nødvendigvis er alvorlige. Dette 

kan gjelde feil og mangler som har økonomiske konsekvenser, overtredelse av regelverk eller 

saker som er tatt opp tidligere, men som fortsatt ikke er rettet opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

1 Se nærmere forklaring om revisjonsoppgavene på riksrevisjonen.no 
2 The International Organization of Supreme Audit Institutions (verdenssammenslutningen av riksrevisjoner), Framework og Professional Pronouncements. 
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Riksrevisjonens beretning om kontrollen 

med statlige selskaper 
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1 Omfanget av kontrollen 

Riksrevisjonen har gjennom sin kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper m.m. 

vurdert om statsråden har utøvet sin oppgave som forvalter av statens interesser i samsvar med 

Stortingets vedtak og forutsetninger.  

Kontrollen er gjennomført i henhold til lov om Riksrevisjonen § 9 andre ledd og instruks om 

Riksrevisjonens virksomhet § 5 og i samsvar med INTOSAIs standarder for offentlig revisjon.  

Riksrevisjonens kontroll for 2019 har omfattet forvaltningen av statens interesser under 12 

departementer, og gjelder 52 heleide aksjeselskaper, 29 deleide aksjeselskaper, 1 ansvarlig selskap 

med delt ansvar, 6 allmennaksjeselskaper (ASA), 9 statsforetak, 4 regionale helseforetak, 15 

studentsamskipnader og ytterligere 4 selskaper som er organisert ved særskilt lov. En fullstendig liste 

over departementene og selskapene følger i vedlegg 7.  

Riksrevisjonen har gjennomført 6 undersøkelser og funnet grunnlag for merknader under Helse- og 

omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, 

Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet. 

 

2 Sentrale funn fra undersøkelsene 

Riksrevisjonens undersøkelser av statlige selskaper for 2019 har omfattet seks temaer.  To av disse 

dreier seg om svikt i informasjonssikkerheten. De har til felles at eksterne har kunnet bryte seg inn i 

interne systemer uten å bli hindret, og det har heller ikke vært etablert gode nok systemer som kunne 

oppdage det.  

 Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes forebygging av angrep mot deres IKT-

systemer viser at det er vesentlige sårbarheter i de fire helseregionenes IKT-infrastruktur. 

Simulerte dataangrep ga høy grad av kontroll over IKT-infrastrukturen i tre av fire helseregioner, 

og tilgang til store mengder sensitive pasientopplysninger i alle helseregioner. I alle regionene er 

det vesentlige svakheter i grunnleggende tekniske sikkerhetstiltak som skal forebygge og oppdage 

dataangrep. Disse svakhetene henger sammen med helseregionenes sikkerhetsorganisering og 

-styring, og sikkerhetsatferden blant helse- og IKT-personell. De regionale helseforetakene har 

ikke fulgt opp informasjonssikkerhetsarbeidet godt nok, og departementets oppfølging har i tillegg 

vært for passiv.  

 

Et dataangrep kan få store konsekvenser for pasientbehandlingen og dermed true 

pasientsikkerheten. Riksrevisjonen mener det er svært alvorlig at helseregionenes arbeid med å 

forebygge og oppdage dataangrep ikke er i henhold til krav i lov og forskrift. Videre mener 

Riksrevisjonen det er sterkt kritikkverdig at de påviste svakhetene i styringen av området ikke står 

i samsvar med betydningen IKT har for sykehusdriften. 

 

 Riksrevisjonens undersøkelse av kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i fritt 

behandlingsvalg viser at ventetidene som er oppgitt på helsenorge.no/velg-behandlingssted, ikke 

gir et godt bilde av den faktiske ventetiden. Fritt behandlingsvalg har som formål å redusere 

ventetider, øke valgfriheten for pasientene og utnytte ledig kapasitet. Informasjonstjenesten Velg 

behandlingssted ble opprettet for å gi pasienter informasjon slik at de kan ivareta sine rettigheter 

og velge behandlingssted med kort ventetid.  

Etter Riksrevisjonens vurdering er det for stor variasjon mellom forventet ventetid og faktisk 

ventetid ved det enkelte behandlingssted. Konsekvensen er at formålet med ordningen fritt 

behandlingsvalg ikke ivaretas fordi mange pasienter ikke får mulighet til å velge sykehus med 

kortest faktisk ventetid, og at ledig kapasitet ikke blir utnyttet. 
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 Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av drift og måloppnåelse i Space Norway 

AS viser at selskapet har hatt et større ambisjonsnivå og en større vilje til å gjennomføre store, 

komplekse og kapitalkrevende aktiviteter enn det selskapets kapital og kapasitet skulle tilsi. 

Samtidig har Nærings- og fiskeridepartementets styring og oppfølging vært passiv fram til høsten 

2018. Etter Riksrevisjonens vurdering er det sterkt kritikkverdig at departementet ikke på eget 

initiativ har tatt opp Space Norway AS’ handlingsrom innen statens mål med eierskapet og 

selskapets vedtektsfestede formål knyttet til innovasjons- og utviklingsoppgavene på en tydelig 

måte tidlig i styringsdialogen. 

 

I Dokument 3:2 (2017–2018) rapporterte Riksrevisjonen at departementet verken hadde stilt 

tydelige forventninger til Space Norway AS’ sektorpolitiske måloppnåelse og effektive drift eller 

krav til rapportering om dette. Etter Riksrevisjonens vurdering er det kritikkverdig at styret i Space 

Norway AS ennå ikke har sørget for å få på plass et hensiktsmessig system for mål- og 

resultatstyring, og at departementet ikke har fulgt opp styrets arbeid med dette langt tettere.  

 

 Riksrevisjonens undersøkelse av Olje- og energidepartementets oppfølging av Equinors 

utenlandsinvesteringer viser at Equinor over tid har gitt mer regnskapsinformasjon om selskapets 

virksomhet i utlandet. Det har etter Riksrevisjonens vurdering likevel ikke vært tilstrekkelig for 

offentligheten eller departementets evne til å vurdere lønnsomheten i selskapets utenlandssatsing. 

Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at departementet ikke fremmet tydelige forventninger om 

åpenhet fra selskapet før i 2020. 

 

Departementet har i dialogen med Equinor tatt opp forhold knyttet til lønnsomhet i 

utenlandsinvesteringene, og har hentet inn analyser fra eksterne parter. Riksrevisjonen mener 

samtidig at departementet i sine egne analyser har vært for opptatt av oljeproduksjon og for lite 

opptatt av lønnsomhet.  

 

Olje- og energidepartementet ble først klar over omfanget av tapene til Equinor i USA gjennom 

medienes omtale av saken i 2020, til tross for at beløpene har vært rapportert i Equinors 

årsrapporter siden 2017. Riksrevisjonen mener det burde kunne forventes at en aktiv og informert 

eier har bedre oversikt over innholdet i årsrapporten fra et deleid selskap som Equinor, hvor slik 

offentlige informasjonen er spesielt viktig.  

 

 Riksrevisjonens undersøkelse av Bane NOR viser at driftsstabiliteten i jernbanenettet ikke er 

forbedret i perioden etter at Bane NOR ble etablert. Bane NOR har fått bedre oversikt over 

infrastrukturen, men har fortsatt ikke har et system som er godt nok til å måle produktiviteten i 

driften og vedlikeholdet av jernbanenettet. Størrelsen på kostnadsøkningene og andelen 

investeringsprosjekter med kostnadsøkninger tilsier at Bane NOR så langt ikke har god nok 

kontroll med kostnadene i store jernbaneprosjekter. Videre har Samferdselsdepartementet fått for 

lite styringsinformasjon til å følge opp effektiviteten i Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer 

i jernbaneinfrastrukturen. 

Etter Riksrevisjonens vurdering er det kritikkverdig at Bane NOR fortsatt ikke har et godt nok 

system for å måle produktiviteten, ikke har god nok kontroll med kostnadene i store investeringer 

og at Samferdselsdepartementet har fått for lite styringsinformasjon til å følge opp effektiviteten. 

Departementet burde ha forsikret seg om at det forelå bedre styringsinformasjon nå som det har 

gått nesten fire år siden Bane NOR ble etablert. 

 

 Riksrevisjonens undersøkelse av informasjonssikkerheten i Norfund har sitt utgangspunkt i at 

Norfund ble svindlet for 100 millioner kroner våren 2020 etter et målrettet dataangrep. Norfund har 

vært åpne om svindelhendelsen de har vært utsatt for, og har gjennomført en ekstern granskning 

av denne. 
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Etter Riksrevisjonens vurdering har det vært mulig å gjennomføre svindelen fordi Norfund ikke har 

hatt tilstrekkelig bevissthet om og forståelse for informasjonssikkerhet. Riksrevisjonen vurderer det 

som sterkt kritikkverdig at: 

o Norfund har undervurdert informasjonssikkerhet som en risiko 

o Norfund ikke har hatt tilstrekkelig oppfølging av leverandøren av IKT-tjenester 

o innføringen av besluttede tiltak for å styrke informasjonssikkerheten tok for lang tid 

 

3 Kontroll av generalforsamlinger og foretaksmøter 

Det er et grunnleggende prinsipp i selskapslovgivningen og statens prinsipper for god eierstyring at 

eierstyringen skal utøves på generalforsamling eller foretaksmøte. For å sikre etterprøvbarhet rundt 

eierstyringen er det i selskapslovgivningen stilt krav til innkalling, gjennomføring og dokumentering av 

generalforsamlinger og foretaksmøter.  

Riksrevisjonen gjennomfører obligatoriske kontroller som innebærer å vurdere om generalforsamlinger 

og foretaksmøter er avholdt i samsvar med disse kravene, ut fra den dokumentasjonen den enkelte 

statsråd er pålagt å sende Riksrevisjonen årlig.3 Dette er det enkelte selskaps årsregnskap med 

revisors beretning, styrets årsberetning, innkallinger og protokoller fra generalforsamlinger og 

foretaksmøter og statsrådens beretning til Riksrevisjonen om forvaltningen av statens interesser i det 

enkelte selskap. 

Det er Riksrevisjonens oppfatning at generalforsamlingene og foretaksmøtene i selskapene som er 

omfattet av Riksrevisjonens kontroll i regnskapsåret 2019, i all hovedsak har blitt avholdt i samsvar 

med formalkravene til innkalling, gjennomføring og dokumentasjon i selskapslovgivningen.  

 

4 Oppfølging av tidligere rapporterte forhold 

Riksrevisjonen har i år ikke fulgt opp noen saker som tidligere er rapportert. Etter oppdatering av 

Riksrevisjonens faglige retningslinjer ble det besluttet at oppfølgingene av forvaltningsrevisjoner 

innenfor selskapskontrollen skulle gjennomføres på samme måte som for øvrige 

forvaltningsrevisjoner. Dette innebærer at oppfølgingene blir utsatt ett år, slik at de gjennomføres tre 

år etter at sakene ble behandlet i Stortinget. 

 

------------------ 

 

Det vises for øvrig til Riksrevisjonens merknader til den enkelte sak i del II, og til de anbefalingene 

som gis der. 

Rapporten om Riksrevisjons kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2019 sendes 

Stortinget.  

 

Vedtatt i Riksrevisjonens møte 8. desember 2020 

 

Per-Kristian Foss                                                Helga Pedersen 

 

Anne Tingelstad Wøien                     Gunn Karin Gjul                               Arve Lønnum 

 ______________ 

 Jens Gunvaldsen 

                                                      

3 Jf. Instruks om Riksrevisjonens virksomhet, § 7 
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Sak 1: Helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-

systemer 

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere hvordan helseforetakenes IKT-systemer sikres mot 

dataangrep, hvordan de regionale helseforetakene understøtter dette arbeidet, og hvordan Helse- og 

omsorgsdepartementet følger opp.  

Digitale løsninger som tas i bruk i helsetjenesten, skal tilfredsstille krav til informasjonssikkerhet. 

Dagens moderne sykehus digitaliseres i økende grad, og IKT blir en stadig viktigere del av 

kjernevirksomheten. Dette gir grunnlag for økt kvalitet i pasientbehandlingen. Samtidig øker 

sårbarheten for digitale angrep og datainnbrudd i helseforetakene, og de potensielle negative 

konsekvensene av sikkerhetsbrudd blir større. 

Dersom helseopplysninger eller IKT-systemer manipuleres eller gjøres utilgjengelige, kan det 

forårsake pasientskader. Helseopplysninger på avveie kan også få alvorlige konsekvenser for 

helseforetak og pasienter i form av tapt tillit, uønsket eksponering, identitetstyveri, utpressing m.m. 

Dataangrep kan også få betydelige økonomiske konsekvenser. I behandlingen av Dokument 3:2 

(2015−2016) uttalte kontroll- og konstitusjonskomiteen at informasjonssikkerhet må tas på det største 

alvor hos alle som er involvert i ulike prosesser i helsevesenet. 

Helseforetakene kan være interessante mål for både datakriminalitet, industrispionasje og statlig 

etterretning, som kan ha til hensikt å stjele, endre, hindre eller påvirke data eller funksjoner. 

Eksempler på slike data er systematiserte, sensitive helsedata som finnes i registre og journaler. 

Stjålne helseopplysninger kan være verdifulle til forskning og utvikling eller brukes som pressmiddel 

for å oppnå andre mål. Uvedkommende kan også ha interesse av å sette sykehusfunksjoner ut av 

spill. Bortfall av IKT vil få konsekvenser for sykehusdriften selv om sykehusene har beredskapsrutiner 

og gjennomfører beredskapsøvelser hvor bortfall av IKT er et av scenariene.  

Når informasjon gjøres tilgjengelig digitalt innad i helseforetak, på tvers av helseforetak og på tvers av 

regioner, kan en sårbarhet ett sted i nettverket gi angripere adgang til andre deler av nettverket. Små 

sikkerhetssvakheter kan dermed få store konsekvenser.  

Det er en rekke måter angrep kan gjennomføres på, og angrepsformene er i stadig utvikling. 

Potensielle angripere kan utnytte svakheter i for eksempel nettverk, i medisinsk-teknisk utstyr som 

mellomlagrer og videresender helseopplysninger, i journalsystemene eller i forsystemene til 

journalsystemene.  

Det har vært et økende omfang av dataangrep mot helseinstitusjoner verden rundt de siste årene. I 

januar 2018 ble Helse Sør-Øst utsatt for dataangrep som kunne ha blitt brukt til å stjele eller 

kompromittere pasientopplysninger. I august 2020 ble Sykehuset Innlandet utsatt for et dataangrep. 

Det er også mange eksempler fra utlandet: 

 «Wannacry-angrepet» i 2017, der helsesektoren i Storbritannia var blant dem som ble verst 

rammet. Datasystemer ved omtrent 40 britiske sykehus og private klinikker ble infisert av et 

løsepengevirus.  

 I 2020 ble 400 sykehus/helseinstitusjoner i USA med 90 000 ansatte rammet av et dataangrep 

som medførte at alt IKT-utstyr måtte slås av i en periode.  

 I 2020 ble et sykehus i Tyskland rammet av et løsepengeangrep, og det tok i overkant av en 

måned før dette sykehuset var tilbake i normal drift. En kvinne døde som følge av angrepet. 

Det er ikke mulig å beskytte seg mot alle forsøk på å bryte seg inn i helseregionenes IKT-systemer 

eller nettverk. Det er derfor viktig å etablere flere lag med sikkerhet slik at man gjør det vanskeligere 

for en angriper å gjøre skade dersom de skulle komme seg inn. Videre er det viktig at virksomheter 

har systemer og rutiner som gjør at de kan oppdage angrep. Dette legger igjen grunnlaget for at 

angrep kan håndteres. Helseregionene må etablere sikkerhetstiltak ut ifra hva de mener er et 

forsvarlig risikonivå. 
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Tidligere revisjoner har vist at helseregionene, inkludert deres IKT-leverandører, har svakheter i 

rutiner og systemer for å forebygge og følge opp informasjonssikkerhetsbrudd. 

Direktoratet for e-helse påpeker i sin Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og 

omsorgssektoren i 2019 at avhengighetene mellom IKT, pasientbehandling og pasientsikkerhet øker i 

takt med digitaliseringen. Sykehusenes IKT-systemer er komplekse og har mange avhengigheter, og 

utilgjengelige IKT-systemer er en alvorlig trussel for helse- og omsorgssektoren. Videre påpeker 

direktoratet at aktørbildet er komplekst, at ansvaret for de ulike løsningene, produktene og 

verdikjedene delvis er fragmentert og noe uoversiktlig, og at utstyret til dels er gammelt og utdatert.  

Ansvaret for IKT-sikkerheten er delt mellom flere aktører og nivåer i spesialisthelsetjenesten. Helse- 

og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret, og de regionale helseforetakene har 

ansvaret for informasjonssikkerheten i helseregionene. Informasjonssikkerheten i helseregionene 

ivaretas hovedsakelig av helseforetak og regionale IKT-leverandører (Sykehuspartner HF, Helse Nord 

IKT HF, Helse Vest IKT AS, og Hemit). De regionale IKT-leverandørene har ansvar for den tekniske 

sikringen av helseregionenes felles IKT-infrastruktur, av regionale IKT-systemer, samt av mange av 

helseforetakenes lokale systemer og utstyr. Helseforetakene har ansvar for at systemer og utstyr 

brukes på en sikker måte. Der helseforetakene selv har ansvar for drift av systemer og utstyr, vil de 

imidlertid ofte selv stå for teknisk sikring. 

Rapporten ble forelagt Helse- og omsorgsdepartementet ved brev av 27. august 2020. I brevet ba 

Riksrevisjonen departementet om å vurdere hvilke deler av rapporten som ikke kan offentliggjøres. 

Departementet har i brev av 29. september 2020 gitt kommentarer til rapporten. Kommentarene er i 

hovedsak innarbeidet i rapporten og i dette dokumentet. Departementet anbefalte også at rapporten 

som helhet graderes som BEGRENSET etter sikkerhetsloven § 5-3 og § 5-4. I etterkant har 

Riksrevisjonen og Helse- og omsorgsdepartementet hatt en dialog om behov for gradering og blitt 

enige om punktgradering av rapporten. 

Nærmere om undersøkelsen 

Riksrevisjonens undersøkelse er basert på kontroller av grunnleggende tekniske sikkerhetstiltak, 

angrepssimuleringer mot helseregionenes IKT-systemer, samt analyse av dokumenter og intervjuer 

med ledere og ansatte i alle fire helseregioner. Undersøkelsen omfatter de fire regionale 

helseforetakene, alle helseforetak og de fire regionale IKT-leverandørene i helseregionene. I tillegg er 

det foretatt intervjuer med det felleseide helseforetaket Sykehusinnkjøp HF, Norsk helsenett SF ved 

HelseCERT, Direktoratet for e-helse og Helse- og omsorgsdepartementet. Sykehusapotekene er ikke 

en del av undersøkelsen. 

Angrepssimuleringene er gjennomført hos fem utvalgte sykehus og de regionale IKT-leverandørene. 

Målet var å ta kontroll over mest mulig av den regionale IKT-infrastrukturen, samt å få tilgang til 

sensitive opplysninger. I den forbindelse testet vi også helseregionens evne til å oppdage aktiviteter i 

de simulerte angrepene. Det er videre gjort en analyse av tekniske sikkerhetstiltak i hver helseregion. 

For å undersøke hvordan en angriper uten kjennskap til tekniske sikkerhetstiltak kan gjennomføre 

angrep mot helseregionene, benyttet Riksrevisjonen eget utstyr og verktøy i angrepssimuleringen. 

Kontroller av grunnleggende tekniske sikkerhetstiltak ble gjennomført i samarbeid med de regionale 

IKT-leverandørene. De tilrettela ved å gi tilgang til lokaler, nettverk, standard PC-er i regionen og 

brukerkontoer og teknisk dokumentasjon. 

IKT-sikkerheten i helseregionene avhenger av flere forhold. For å belyse hvordan IKT-sikkerheten 

påvirkes av helseregionenes sikkerhetsorganisering og -styring, samt sikkerhetsatferd ute i 

helseforetak og regionale IKT-leverandører, er det gjennomført dokumentanalyse og intervjuer. 

I denne undersøkelsen ser vi på sikkerhetstiltak for å forebygge og avdekke dataangrep, men ikke på 

evnen foretakene har til å håndtere angrep etter at det har inntruffet. 

Sentrale revisjonskriterier i undersøkelsen er: 
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 Helseregisterloven 

 Helsepersonelloven  

 Pasientjournalloven 

 Helseforetaksloven 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 

 Standardanbefalinger for grunnleggende IKT-sikkerhet utarbeidet av The Center for Internet 

Security («CIS Controls»).  

 Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren 

Helseregisterloven, helsepersonelloven og pasientjournalloven stiller krav til helseforetakenes 

håndtering av helse- og personopplysninger. Nødvendige helseopplysninger skal på en rask og 

effektiv måte tilgjengeliggjøres for helsepersonell, og behandles på en måte som verner mot innsyn fra 

uvedkommende og sikrer pasienters og brukeres personvern. Helse- og personopplysninger skal 

være korrekte og knyttes til rett identifisert person og være fullstendige og ajourført. 

Helseregisterloven stiller krav om at det skal gjennomføres tekniske og organisatoriske tiltak for å 

oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen. I undersøkelsen er stilte krav til 

tekniske sikkerhetstiltak operasjonalisert med utgangspunkt i NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, 

samt anbefalinger for grunnleggende IKT-sikkerhet utarbeidet av The Center for Internet Security 

(«CIS Controls»). I foretaksmøtet i 2020 stilte Helse- og omsorgsdepartementet krav til de regionale 

helseforetakene om å arbeide systematisk med innføring av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. 

Det er videre et krav at virksomheter i helsetjenesten må utvikle en god sikkerhetskultur. Av Forskrift 

om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten går det fram at ledelsen skal sørge for 

at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap og kompetanse. Norm for 

informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren stiller krav til at 

kompetansebyggingen skal være kontinuerlig og tilpasset ulike roller og brukergrupper, og at det 

følges opp at opplæringstiltakene gir ønsket effekt. 

 

1 Konklusjoner 

 Riksrevisjonens simulerte dataangrep ga høy grad av kontroll over IKT-infrastrukturen i tre av fire 

helseregioner og tilgang til store mengder sensitive pasientopplysninger i alle helseregioner. 

 I alle fire helseregioner er det vesentlige svakheter i grunnleggende tekniske sikkerhetstiltak som 

skal forebygge og oppdage dataangrep. 

 Helseregionene er på etterskudd i informasjonssikkerhetsarbeidet og mangler oversikt over 

sikkerheten i IKT-infrastrukturen. 

o Det er økt oppmerksomhet om informasjonssikkerhet i helseregionene, og det er iverksatt 

flere forbedringstiltak som vil kunne øke IKT-sikkerheten på sikt. 

o Helseregionene har ikke jobbet systematisk nok med opprydding og utfasing av eldre 

systemer og tilganger. 

o Uklare ansvarsforhold og uklar oppgavefordeling i helseregionene vanskeliggjør  

forbedringsarbeidet. 

o Ledelsen i både de regionale helseforetakene og de underliggende helseforetakene har 

mangelfull informasjon om reell sikkerhetstilstand og sikkerhetsrisiko. 

o De regionale helseforetakene har ikke fulgt opp informasjonssikkerhetsarbeidet godt nok. 

 Atferden blant helse- og IKT-personell svekker IKT-sikkerheten. 

 Helse- og omsorgsdepartementet har vært for passive i sin oppfølging av 

informasjonssikkerhetsarbeidet i helseregionene. 
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2 Riksrevisjonens merknader 

Undersøkelsen viser at det i alle helseregioners IKT-infrastruktur er vesentlige sårbarheter som kan 

utnyttes med metodene som er benyttet i Riksrevisjonens angrepssimulering. I tre av helseregionene 

førte vår angrepssimulering til at vi fikk høy grad av kontroll over viktige IKT-systemer, og derigjennom 

tilganger som kunne utnyttes til å volde stor skade, se punkt 2.1. 

Undersøkelsen har avdekket vesentlige svakheter i grunnleggende tekniske sikkerhetstiltak i alle de 

fire helseregionene. Det varierer mellom regionene på hvilke områder svakhetene ligger, men alle 

steder kan de utnyttes av angripere. Undersøkelsen viser også at svakheter i tekniske sikkerhetstiltak 

henger sammen med helseregionenes sikkerhetsorganisering og -styring, og sikkerhetsatferden blant 

helse- og IKT-personell.  

De fleste utfordringene kunne etter Riksrevisjonens vurdering vært løst med dagens IKT-løsninger. 

Det er i alle regioner et etterslep av oppgaver på sikkerhetsområdet. Noen av de viktigste tiltakene 

krever systematisk arbeid over tid, og gode prioriteringer i den daglige driften. 

Etter Riksrevisjonens vurdering har alle fire helseregionene problemer med å imøtekomme sentrale 

krav til informasjonssikkerhet stilt i lov og forskrift. Regionenes tekniske og organisatoriske tiltak er 

ikke tilstrekkelige for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen. Selv om 

oppmerksomheten om informasjonssikkerhet har økt i helseregionene, og det er iverksatt flere tiltak 

de siste årene, er det mye arbeid som gjenstår før IKT-sikkerhet er betryggende. 

Et dataangrep kan få store konsekvenser for pasientbehandlingen og dermed true pasientsikkerheten. 

Riksrevisjonen mener det er svært alvorlig at helseregionenes arbeid med å forebygge og oppdage 

dataangrep ikke er i henhold til krav i lov og forskrift. Videre mener Riksrevisjonen det er sterkt 

kritikkverdig at de påviste svakhetene i styringen av området ikke står i samsvar med betydningen IKT 

har for sykehusdriften. 

2.1 De simulerte dataangrepene ga høy grad av kontroll over IKT-

infrastrukturen i tre av fire regioner og tilgang til store mengder sensitive 

pasientopplysninger i alle helseregioner 

Helsepersonell som trenger informasjonen, må få tilgang til den raskt og enkelt og kunne stole på at 

opplysningene er korrekte, oppdaterte og fullstendige. Pasienter og innbyggere skal kunne ha tillit til at 

opplysninger ikke kommer på avveie, og at uvedkommende ikke får tilgang. 

Målet i angrepssimuleringen var å ta kontroll over mest mulig av den regionale IKT-infrastrukturen, 

samt å få tilgang til sensitive opplysninger. I tre av helseregionene fikk vi en høy grad av kontroll over 

viktige IKT-systemer, og derigjennom tilganger som kunne utnyttes til å volde stor skade. Med de 

tilganger som vi oppnådde i helseregionenes systemer, kunne en reell angriper blant annet ha: 

 stjålet store mengder sensitive helse- og personopplysninger 

 slettet eller utilgjengeliggjort opplysninger som er nødvendige for pasientbehandlingen 

 stoppet og utilgjengeliggjort systemer og utstyr som er kritiske for driften av sykehusene 

 manipulert opplysninger om pasientene 

De simulerte angrepene viser også at en angriper kan gjøre betydelig skade selv uten denne graden 

av kontroll over IKT-systemene. I alle helseregioner fant vi store mengder sensitive opplysninger som 

var tilgjengelige for ansatte uten tjenestelig behov. 

Ett av formålene med simulering av dataangrep var å undersøke helseregionens evne til å oppdage 

aktiviteter i dataangrep. Det ble derfor ikke gjort forsøk på å skjule aktivitetene. Riksrevisjonen 

genererte mye nettverkstrafikk og la igjen kjente tegn på angrep, som burde kunne oppdages i 

regionenes overvåknig. Aktivitetene i angrepene ble i varierende grad oppdaget av helseregionene. 
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En av regionene oppdaget flere av aktivitetene i angrepssimuleringen, mens de andre tre oppdaget 

mindre eller ingenting. En profesjonell angriper som går mer forsiktig fram, vil redusere 

sannsynligheten for å bli oppdaget. 

I angrepssimuleringen ble det brukt velkjente verktøy som er tilgjengelige for alle på åpne nettsider. 

Avanserte aktører − som etterretningstjenester og organiserte kriminelle − vil ha tilgang til et enda 

større utvalg av verktøy, de kan tillate seg å bruke mer tid på å skjule sine spor og har muligheten til å 

utnytte sårbarheter som ikke er allment kjent. De kan dermed enklere skaffe seg kontroll med IKT-

infrastrukturen med mindre risiko for å bli oppdaget. 

Helseregionene har i de senere årene arbeidet med å sikre seg mot angrep fra Internett ved å fjerne 

sårbarheter for eksempel på nettsider og i e-postsystemer. Andre måter å oppnå et fotfeste i 

sykehusenes IKT-systemer og nettverk på har ikke hatt samme oppmerksomhet. Helseregionene har 

heller ikke gjort nok for å begrense angriperes mulighet til å gjøre skade dersom de først har fått 

tilgang til en PC eller brukerkonto. Hvis en angriper fra Internett først har funnet en måte å komme inn 

i IKT-systemene på, kunne de samme svakhetene som ble brukt i denne undersøkelsen, blitt utnyttet.  

Etter Riksrevisjonens vurdering viser dette at helseregionenes IKT-systemer ikke er godt nok beskyttet 

mot dataangrep. 

2.2 I alle fire helseregioner er det vesentlige svakheter i grunnleggende 

tekniske sikkerhetstiltak som skal forebygge og oppdage dataangrep 

Helseregionene skal gjennomføre tekniske sikkerhetstiltak for å oppnå en egnet sikring av sine IKT-

systemer og opplysningene lagret i dem. Tekniske sikkerhetstiltak skal primært bidra til å forebygge at 

dataangrep lykkes. Det er også viktig å ha tiltak for å oppdage de angrep man ikke klarer å forebygge.  

Resultatene av angrepssimuleringen viser at sentrale sikkerhetstiltak har vært utilstrekkelige for å 

forebygge og oppdage dataangrep i alle helseregioner. I undersøkelsen er seks sentrale 

sikkerhetstiltak basert på blant annet Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) grunnprinsipper for IKT-

sikkerhet, lagt til grunn. Vi har kontrollert om helseregionene: 

1 har oversikt over alt utstyr (PC-er, server, medisinsk utstyr mv.) og programvare som anvendes i 

helseregionen. Oversikt gir et grunnlag for å føre kontroll og for å hindre at utstyr eller 

programvare som ikke er godkjent, føres inn i nettverket. 

 

2 har kontroll med brukerkontoer, og har redusert tilgangsrettigheter til det som er nødvendig for å 

utføre oppgaver. Slike tiltak gjør det vanskeligere for en angriper å ta kontroll over IKT-systemer 

eller få tilgang til sensitiv informasjon. 

 

3 konfigurerer utstyr og programvare med tanke på sikkerhet for å fjerne eller redusere sårbarheter 

som kan utnyttes av en angriper. 

 

4 oppdaterer programvare raskt for å sikre at kjente sikkerhetshull som kan utnyttes blir tettet, og 

skanner nettverk for å sikre at det ikke benyttes programvare med kjente alvorlige sårbarheter. 

 

5 har kontroll med kommunikasjon på tvers av sikkerhetssoner, slik at viktige systemer for 

pasientbehandling eller med medisinske opplysninger skilles fra systemer med høyere risiko, som 

PC-er eller systemer tilgjengelig fra Internett. 

 

6 har systemer for logging og overvåking, som kan oppdage dataangrep som tiltakene over ikke har 

klart å forhindre. 

Det er ikke lagt til grunn at helseregionene skal følge disse anbefalingene fullt ut. Helseregionene må 

foreta prioriteringer av sikkerhetstiltak basert på akseptabel risiko og kostnader. Ettersom tiltakene er 
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grunnleggende for å oppnå god IKT-sikkerhet, er det imidlertid viktig at anbefalingene i størst mulig 

grad følges. 

Alle helseregioner har vesentlige svakheter i sikkerhetstiltakene som ble kontrollert. Disse kan utnyttes 

av en angriper til å få uautorisert tilgang til systemer og informasjon. Det er ulikheter mellom regionene 

når det gjelder på hvilke områder svakhetene ligger, men i sum er det vesentlige svakheter i alle de 

grunnleggende sikkerhetstiltakene i alle regioner. Svakhetene kan utnyttes i dataangrep og gjorde det 

mulig å få høy grad av kontroll over tre av fire helseregioners IKT-infrastruktur med kun velkjente 

standardverktøy i angrepssimuleringen. 

Noen dataangrep vil lykkes, og det er derfor viktig at virksomheter også har systemer og rutiner som 

gjør at de kan oppdage angrep (punkt 6). Dette legger igjen grunnlaget for at angrepet kan håndteres. 

Regionen som oppdaget flest av aktivitetene i angrepssimuleringen, hadde kommet lenger enn de 

andre i arbeidet med å samle inn og analysere data for overvåking av nettverk og IKT-systemer. 

Helseregionene fikk umiddelbart etter testingen informasjon om svakhetene i tekniske sikkerhetstiltak 

som ble oppdaget. Mange av de konkrete svakhetene som ble utnyttet i angrepssimuleringen og som 

framkom av analyser, er utbedret i etterkant. Flere av svakhetene er imidlertid av en slik karakter at 

det vil ta tid for helseregionene å utbedre dem. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet er det viktig med 

et systematisk arbeid for å fjerne svakheter. 

Etter Riksrevisjonens vurdering er det for store svakheter i grunnleggende tekniske sikkerhetstiltak. I 

alle helseregionene vil det ta tid å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen. 

2.3 Helseregionene er på etterskudd i informasjonssikkerhetsarbeidet og 

mangler oversikt over sikkerheten i IKT-infrastrukturen 

2.3.1 Det er økt oppmerksomhet om informasjonssikkerhet i helseregionene, og det er 

iverksatt flere forbedringstiltak som vil kunne øke IKT-sikkerheten på sikt 

Undersøkelsen viser at det er økt oppmerksomhet om IKT- og informasjonssikkerhet i helseforetakene 

og helseregionene, og at det gjøres mye godt sikkerhetsarbeid. Det er satt i verk tiltak for å forbedre 

IKT- og informasjonssikkerheten på flere områder. De viktigste tiltakene er: 

 styrking av tekniske sikkerhetstiltak: 

o En av de regionale IKT-leverandørene har styrket overvåkingskapasiteten, mens de tre andre 

jobber med konkrete tiltak for å styrke overvåkingen. 

o Det stilles krav til sterkere passord for administratorkontoer. 

o Det er igangsatt sårbarhetsskanning i alle helseregioner. 

o Graden av automatiserte sikkerhetsoppdateringer har økt. 

 oppdatering av styringssystemene for informasjonssikkerhet og personvern, som fungerer som et 

rammeverk for styring/ledelse og sikkerhetsorganisering i den enkelte virksomhet.  

 styrket arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved innføring og endring av IKT-

løsninger. Sammenlignet med situasjonen ved Riksrevisjonens tidligere undersøkelser har det 

skjedd en tydelig forbedring på dette området. 

 større fagmiljøer for IKT-sikkerhet ved de regionale IKT-leverandørene. I én av regionene er det 

bygget opp et fagmiljø som jobber spesifikt med overvåking og deteksjon.   

 flere stillinger i helseforetakene som er dedikert til informasjonssikkerhetsarbeid, som rapporterer 

direkte til ledelsen. Samtidig viser undersøkelsen at helseforetakenes oppgaveportefølje på 

informasjonssikkerhetsområdet har økt i omfang og kompleksitet, og at helseforetakene har hatt 

lite ressurser på dette området i forhold til oppgavemengden. 

 e-læringskurs i informasjonssikkerhet er blitt obligatorisk i alle regioner. Det er fortsatt ikke slik at 

alle har gjennomført kursene.   

 etablering av nye, regionale samarbeidsfora på informasjonssikkerhetsområdet og tydeliggjøring 

av mandatene til eksisterende fora. 
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Det er også etablert større, regionale forbedringsprosjekter i Helse Nord og Helse Sør-Øst som helt 

eller delvis har som formål å bedre informasjonssikkerheten. Prosjektene rettes mot særskilte 

utfordringer i disse regionene og tar også tak i noen av svakhetene Riksrevisjonen har avdekket. Noen 

av prosjektene har som målsetting å redusere porteføljen av systemer og programvare og å få bedre 

oversikt over systemer og komponenter/eiendeler. I Helse Sør-Øst er det også et viktig mål å 

oppgradere regionens IKT-infrastruktur, samt å etablere en felles teknologisk plattform for hele 

regionen. Helse Vest og Helse Midt-Norge har ikke sett samme behov for større forbedringsprosjekter. 

 

De gjennomførte tiltakene er i hovedsak rettet mot forbedring av organisatoriske og tekniske forhold 

og i mindre grad tiltak rettet mot utvikling av sikkerhetskulturen. Svakheter ved sikkerhetsatferden er 

nevnt av alle de regionale IKT-leverandørene som en av hovedårsakene til de tekniske 

sikkerhetsavvikene Riksrevisjonen har avdekket. 

2.3.2 Helseregionene har ikke jobbet systematisk nok med opprydding og utfasing av eldre 

systemer og tilganger 

For å imøtekomme de lovkrav som stilles til informasjonssikkerhet i helseforetakene, må 

helseregionene være a jour med sikkerhetstiltak. 

Undersøkelsen viser at helseregionene har utfordringer som har sammenheng med ledelse og 

prioriteringer i den daglige driften. Der det innføres nye løsninger som i utgangspunktet skal heve IKT-

sikkerhetsnivået, er det mange eksempler på at man enten ikke greier å fase ut de gamle løsningene, 

eller at man ikke greier å rydde opp i gamle løsninger som skal videreføres. Dermed får man en 

situasjon der nye, sikrere løsninger eksisterer parallelt med gamle, mindre sikre løsninger. 

Undersøkelsen viser at ingen av helseregionene har jobbet systematisk nok med å rydde i gamle 

løsninger:  

 Brukerkontoer som ikke lenger er i bruk, står fortsatt åpne    

 Tilganger og tilgangsgrupper som ikke lenger er i bruk, fases ikke ut  

 Eldre, lokale domener er i bruk i helseforetakene selv om det er bestemt at de skal fases ut  

Det ryddes ikke fortløpende i sensitive pasientopplysninger, og i noen tilfeller er slike opplysninger 

tilgjengelige for ansatte uten tjenestelig behov.   

I angrepssimuleringen ga manglende opprydding på disse områdene oss mange veier videre inn i 

helseregionenes systemer, samt tilgang til sensitive person- og helseopplysninger.  

Flere av dem som er intervjuet, peker på at endringsbehovet i sektoren generelt er drevet av ønsker 

om ny funksjonalitet, og at det derfor kan oppstå konflikt mellom innføring og administrering av nye 

løsninger og rydding i gamle. Når rydding ikke prioriteres fortløpende, vil det være desto mer 

ressurskrevende når man går i gang.  

I mange tilfeller er det helseforetakene som skal stå for opprydding. Undersøkelsen viser at 

helseforetakene kan ha mindre vilje til å prioritere ressurskrevende oppryddingsarbeid, blant annet 

fordi ressurser til slike oppgaver til enhver tid må veies opp mot andre oppgaver nærmere 

pasientbehandlingen. Kontrollen av de tekniske sikkerhetstiltakene viser at utstyr og systemer som 

helseforetakene drifter selv, har svakere tilgangskontroller, oppdateres sjeldnere, og i mindre grad er 

sikret.  

Ifølge helseregionene tar opprydding lang tid på grunn av det store omfanget av IKT-systemer, IKT-

utstyr og programvare, samt begrensninger i eldre tekniske løsninger. Kompleksitet og omfang 

påvirker helseregionenes evne til å få oversikt over alt utstyr og programvare, og avhengigheter 

mellom disse. Manglende oversikt gjør det også vanskeligere å identifisere og gjennomføre viktige 

sikkerhetstiltak som sikkerhetsoppdateringer, sikker konfigurasjon av systemer og styring av 

tilgangsrettigheter. Helse Sør-Øst har en særlig kompleks og omfattende portefølje av utstyr, systemer 

og programvare.  
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Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår for at helseregionene skal komme a jour med viktige 

sikkerhetstiltak. Manglende opprydding er en sentral årsak til tekniske funn i denne undersøkelsen. 

Etter Riksrevisjonens vurdering bidrar dette til å svekke sikkerheten.  

2.3.3 Uklare ansvarsforhold og uklar oppgavefordeling i helseregionene vanskeliggjør 

forbedringsarbeidet 

Ledelsen i de regionale helseforetakene, helseforetakene og de regionale IKT-leverandørene skal 

sørge for at det er tydelig hvem som har ansvar for hva på informasjonssikkerhetsområdet. Alle skal 

være kjent med hvilke oppgaver de har, i tillegg til å ha tilstrekkelig kunnskap om andres ansvar og 

oppgaver, og hvem som har myndighet til å ta beslutninger. De regionale helseforetakene må også 

sørge for samordning innad i helseregionene, slik at hensyn til helheten og fellesskapet blir ivaretatt. 

Undersøkelsen viser at det er uklarheter mellom IKT-leverandørene og helseforetakene om hvem som 

skal gjennomføre konkrete informasjonssikkerhetstiltak: 

 Det er i mange tilfeller uklart hvem som skal gjøre nødvendig opprydding og forbedringstiltak. 

 Det er uklart hvordan ansvaret for ivaretakelse av sikkerheten i medisinsk-teknisk utstyr skal 

fordeles 

Opprydding og forbedringstiltak blir forsinket eller satt på vent fordi det ikke er avklart hvem som skal 

utføre oppgaven. I noen tilfeller er ansvaret delt mellom flere parter (helseforetak og regional IKT-

leverandør), og arbeidet stopper opp fordi én av partene ikke tar sin del av ansvaret. Både 

helseforetakene og IKT-leverandørene påpeker at det gjenstår praktiske avklaringer om 

oppgavefordeling dem imellom.  

I Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst mener de regionale IKT-leverandørene at 

manglende avklaring av ansvar og oppgaver mellom dem og helseforetakene er en av 

hovedutfordringene i arbeidet med å forebygge og avdekke dataangrep. De er gitt et ansvar for 

sikkerheten i den regionale IKT-infrastrukturen, men har ikke kontroll med alt helseforetakene kobler til 

denne. Lokale sikkerhetsbrudd kan utgjøre en risiko for regionen som helhet, og de regionale IKT-

leverandørene mener manglende avklaringer gjør det tidkrevende å rydde opp i kjente svakheter. 

Blant annet oppleves dette som en utfordring der det må ryddes i det helseforetakene drifter selv, og 

der det er vanskelig å gjennomføre oppdatering av programvare for eldre utstyr og systemer ute i 

helseforetakene. I Helse Vest framstår ansvaret for oppgavene som klarere. 

I alle de fire regionene er det uklarheter rundt ansvaret for å ivareta sikkerheten i medisinsk-teknisk 

utstyr, som for eksempel røntgenutstyr eller måleinstrumenter. Medisinsk-teknisk utstyr har blitt stadig 

mer integrert i IKT-området ved at en større andel av utstyret i praksis er datamaskiner med egne 

lagringsenheter og oppkobling mot nettverk. Også Riksrevisjonens undersøkelse av 

informasjonssikkerhet i medisinsk-teknisk utstyr, som ble rapportert i Dokument 3:2 (2015−2016), viste 

at det var uklare ansvarslinjer for informasjonssikkerheten for slikt utstyr, både internt i 

helseforetakene og mellom helseforetakene og de regionale IKT-leverandørene. 

Hvordan oppgavene er fordelt for slikt utstyr mellom regional IKT-leverandør og helseforetak, varierer 

både mellom regioner og mellom helseforetak i samme region. Helse Vest skiller seg ut ved at 

regional IKT-leverandør ikke er involvert i drift av regionens medisinsk-tekniske utstyr, og i mindre 

grad i sikring av utstyret enn i de andre regionene. Helse Vest IKT står imidlertid for sikring av 

nettverket utstyret står i, samt tilganger som gis til utstyret fra eksterne leverandører.  

Etter Riksrevisjonens vurdering er det ikke godt nok avklart innad i helseregionene hvem som har 

ansvaret for å gjennomføre nødvendige informasjonssikkerhetstiltak. I noen tilfeller må helseregionene 

klargjøre ansvars- og myndighetsforholdene i styringssystemene, i andre tilfeller må det gjøres 

presiseringer i databehandleravtaler, tjenesteavtaler og andre avtaler om hvem som har det formelle 

ansvaret og hvem som skal utføre oppgaver. Konsekvensen av manglende avklaringer er at viktige 

tiltak for å forebygge dataangrep blir forsinket eller ikke gjennomført. 
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2.3.4 Ledelsen i både de regionale helseforetakene og underliggende foretakene har 

mangelfull informasjon om reell sikkerhetstilstand og sikkerhetsrisiko 

Tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag er en forutsetning for god styring og 

oppfølging. Det er et ledelsesansvar å håndtere risiko på en helhetlig måte og på bakgrunn av dette 

gjennomføre tilstrekkelige tiltak, styring og kontroll.  

Undersøkelsen viser at ledere i helseregionene i varierende grad får informasjon om den reelle 

sikkerhetstilstanden: 

 Ledelsen i både de regionale helseforetakene og helseforetakene mangler en helhetlig oversikt 

over informasjonssikkerhetsrisikoen, selv om det gjøres mange risiko- og sårbarhetsanalyser ved 

anskaffelser eller endringer av IKT-systemer eller -utstyr. Det gjennomføres sjelden risikoanalyser 

av sikkerheten i selve IKT-infrastrukturen eller av andre informasjonssikkerhetsrelaterte temaer på 

et mer overordnet nivå. Risikoanalyser som omtaler risiko for tekniske sikkerhetssvakheter som 

denne undersøkelsen har avdekket, foreligger i liten grad.  

 Helseforetakene gjennomfører få revisjoner, sikkerhetsøvelser og kontroller av blant annet IKT-

leverandører. Videre har helseregionene i liten grad undersøkt sikkerhetskulturen og om de 

ansatte opptrer på en måte som ivaretar IKT-sikkerheten.  

 Det er etablert systemer for å melde avvik i helseforetakene, men informasjonen som gis til 

ledelsen, er mangelfull. For det første rapporteres relativt få informasjonssikkerhetsavvik, noe som 

indikerer en underrapportering på dette området. For det andre analyseres de rapporterte 

hendelsene i liten grad. Det fratar organisasjonen muligheten for å lære av IKT-

sikkerhetshendelser og sette i verk tiltak for å forebygge framtidige hendelser. 

Undersøkelsen viser at helseregionene er klar over flere av risikoene. Det er imidlertid viktig at 

kunnskap om sikkerhetsrisikoen systematiseres og inngår som en del av styringsgrunnlaget til styre 

og ledelse i helseregionene. Etter Riksrevisjonens vurdering har ikke helseregionene et godt nok 

informasjonsgrunnlag til å kunne prioritere og iverksette nødvendige tiltak. 

2.3.5 De regionale helseforetakene har ikke fulgt opp informasjonssikkerhetsarbeidet godt 

nok 

De regionale helseforetakene har et tilsynsansvar overfor helseforetak de eier, som blant annet 

innebærer at de skal påse at helseforetakene håndterer helse- og personopplysninger i henhold til 

lover og regler. Tilsynsansvaret innebærer også å følge opp de krav Helse- og omsorgsdepartementet 

stiller til informasjonssikkerhetsarbeidet. 

Undersøkelsen viser at de regionale helseforetakene har fulgt opp kravene fra departementet ved å 

videreformidle dem til helseforetakene og de regionale IKT-leverandørene, og ved at disse rapporterer 

om hvordan kravene er møtt. De regionale helseforetakene har i liten grad operasjonalisert kravene 

eller stilt ytterligere informasjonssikkerhetskrav ut ifra risikoen i den enkelte helseregionen.  

At de regionale helseforetakene i liten grad stiller konkrete krav til informasjonssikkerhet, kan ha 

sammenheng med at informasjonsgrunnlaget deres om tilstand og utfordringer ikke er tilstrekkelig. 

Undersøkelsen viser at oppfølgingen fra de regionale helseforetakene er blitt mer aktiv i etterkant av 

at omfattende regelendring, dataangrep og informasjonslekkasjer har kastet lys på brister i 

helseforetakenes informasjonssikkerhet. Dette tyder på at oppfølgingen på dette området har vært lite 

systematisk og proaktiv.  

Undersøkelsen viser videre at de regionale helseforetakene heller ikke har fulgt godt nok opp at 

kravene de har stilt, har blitt innfridd av helseforetakene og IKT-leverandørene. Det gjør at 

informasjonen de regionale helseforetakene videreformidler til departementet om tilstand og 

utfordringer på informasjonssikkerhetsområdet, blir ufullstendig. 

De regionale helseforetakene har ansvar for å samordne regionenes arbeid på IKT-området. 

Undersøkelsen viser at de regionale helseforetakene har lagt dårlig til rette for å samarbeide på tvers 



 Dokument 3:2 (2020−2021) 21 

 

for å styrke informasjonssikkerheten i hele sektoren. Det er etablert få felles fora og organer der 

informasjonssikkerhetsutfordringer kan drøftes og løses i fellesskap.  

Det felleseide selskapet Sykehusinnkjøp HF benyttes i liten grad til samordning for å sikre at det stilles 

samme informasjonssikkerhetskrav til like systemløsninger. Sykehusinnkjøp HF har begrenset 

kompetanse om IKT-sikkerhet, og de regionale helseforetakene har i liten grad bidratt til å styrke 

denne ved enten å stille til rådighet egen kompetanse eller stille krav til at Sykehusinnkjøp HF selv 

styrker kompetansen. Nasjonal IKT HF ble opprettet av de regionale helseforetakene i 2014 som en 

hovedarena for samarbeid og samordning innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. De fikk 

imidlertid få definerte oppgaver innenfor informasjonssikkerhet, og foretaket ble avviklet i 2019. I 

stedet er forumet regionalt direktørmøte etablert, men det kan stilles spørsmål ved om dette er 

tilstrekkelig til å styrke samordningen og samarbeidet innen informasjonssikkerhetsområdet. 

Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er betydelige svakheter ved IKT-sikkerheten i 

helseregionene, og flere av svakhetene er påvist i tidligere undersøkelser. Samtidig er trusselnivået 

med tanke på dataangrep forhøyet. Etter Riksrevisjonens vurdering har ikke de regionale 

helseforetakene fulgt opp informasjonssikkerhetsarbeidet godt nok. De regionale helseforetakene har 

ikke innhentet nok informasjon om sikkerhetsnivået i egen region, det er fortsatt områder der ansvar 

og oppgavefordeling i helseregionene er uavklart, og samordningen på tvers av helseregionene har 

ikke vært god nok. 

2.4 Atferden blant helse- og IKT-personell svekker IKT-sikkerheten 

Foretakene har et ansvar for å utvikle en god sikkerhetskultur. Dette innebærer blant annet at ledelsen 

må sørge for at medarbeiderne har nødvendig kunnskap om informasjonssikkerhetstrusselen på det 

aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystem, og at det legges til 

rette for at kravene kan etterleves. Undersøkelsen viser at en viktig årsak til at det har vært mulig å 

bryte seg inn i IKT-infrastrukturen, er manglende etterlevelse av retningslinjer og anbefalinger som 

foreligger.  

Undersøkelsen viser at både enkelte IKT-personell og helsepersonell opptrer på en måte som svekker 

sikkerheten, ved for eksempel å sette svake passord, dele tilganger, gi tilgang til mer enn det som er 

nødvendig for å utføre oppgaver, og ved å slurve og ta snarveier. Selv når det er etablert retningslinjer 

som skal sørge for god IKT-sikkerhet, gjøres det i mange tilfeller unntak fra disse som svekker 

sikkerheten. Dette var en sentral årsak til at vi fikk kontroll over systemer og tilganger til sensitive 

opplysninger i angrepssimuleringen. 

Mange dataangrep starter med en forfalsket e-post som har til hensikt å lure bruker til å åpne et 

vedlegg med ondsinnet programvare, eller klikke på en lenke som fører til infeksjon av maskinen. I 

denne undersøkelsen ble det gjennomført en phishing-test rettet mot ansatte i helseforetakene. 

Testen viser at en angriper med stor sannsynlighet ville fått ansatte til å trykke på lenker eller forsøke 

å laste ned filer med ondsinnet kode. Som testen illustrerer, er det vanskelig fullstendig å forhindre at 

enkelte ansatte klikker på falske e-poster, og det er derfor viktig å ha tekniske tiltak som kompenserer 

for dette. Undersøkelsen har ikke omfattet kontroll med tekniske tiltak som kan bidra til å stoppe slike 

e-poster før de kommer fram til de ansatte, eller hindrer at enkelte typer filer lastes ned.  

Undersøkelsen viser videre at det meldes få informasjonssikkerhetsavvik i helseregionene, og at det 

gjøres få analyser av de avvik som meldes. Dette kan tyde på manglende oppmerksomhet rundt 

informasjonssikkerhet blant de ansatte. 

Kompetanseoppbygging skal være kontinuerlig og tilpasset ulike roller og brukergrupper. 

Undersøkelsen viser at både helseforetakene og IKT-leverandørene har enkelte opplærings- og 

informasjonstiltak for å styrke kompetanse og sikkerhetsbevisstheten. Informasjon til ansatte om 

informasjonssikkerhet formidles hovedsakelig som oppslag på intranettet. Opplæringstiltakene er for 

det meste e-læringskurs. Kursene er i liten grad tilpasset den enkeltes arbeidshverdag og utfordringer, 
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og det er ikke alle som tar kursene selv om de nå er blitt obligatoriske. Opplæringen er noe mer 

differensiert hos de regionale IKT-leverandørene.  

Undersøkelsen viser at sikkerhetskulturen i helseregionene ikke er tilfredsstillende, og at dette gir 

sårbarheter som kan utnyttes av angripere. Å bygge god sikkerhetskultur slik at sikkerhetsatferden 

bedres, krever etter Riksrevisjonens vurdering ledelsens oppmerksomhet og innsats over tid. 

Informasjonssikkerhetsfeltet er i kontinuerlig endring, noe som gjør at det er behov for jevnlig og 

variert påfyll og gjenoppfriskning av kunnskap.  

2.5 Helse- og omsorgsdepartementet har vært for passive i sin oppfølging av 

informasjonssikkerhetsarbeidet i helseregionene 

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten. Dette 

innebærer å sette de regionale helseforetakene i stand til å oppfylle sine plikter til å sørge for 

spesialisthelsetjeneste til befolkningen innen sine helseregioner. Departementet er videre ansvarlig for 

å fastsette de overordnede helsepolitiske målsettingene og for gi de regionale helseforetakene 

rammebetingelser som gjør det mulig for dem å nå disse målene. 

Undersøkelsen tyder på at departementets oppmerksomhet om informasjonssikkerhet har vært 

økende i kontrollperioden 2017−2019, og de har stilt relevante krav på området i denne perioden. 

Mange av kravene fra departementet tar utgangspunkt i konkrete hendelser, nye lovkrav eller 

resultater etter revisjoner/evalueringer.  

Samtidig viser undersøkelsen at departementet ikke har innhentet tilstrekkelig informasjon om 

hvordan krav om IKT-sikkerhet til de regionale helseforetakene er ivaretatt og fulgt opp. For eksempel 

har departementet stilt krav om at det må jobbes med sikkerhetskultur, men det er ikke gitt svar i årlig 

melding på om dette kravet er møtt, og departementet har heller ikke etterspurt supplerende 

rapportering. Mange av svakhetene som ble avdekket i Riksrevisjonens revisjoner i 2014 og 2015, er 

fortsatt til stede.  

Det er også iverksatt tiltak tidligere ved å etablere HelseCert og utvikle Norm for informasjonssikkerhet 

og personvern i helse- og omsorgssektoren. Samtidig er det etter Riksrevisjonens vurdering et 

potensial for å utnytte virkemiddelapparatet i Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett bedre for å 

styrke informasjonssikkerheten. Det er behov for å styrke den rollen HelseCert har når det gjelder å 

overvåke og teste IKT-sikkerheten i helseregionene. Direktoratet for e-helse har ansvar for Norm for 

informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren, men har hatt en lite tydelig rolle på 

området ut over dette. 

Departementet skal holde seg orientert om foretakenes virksomhet, hvorvidt krav følges og iverksette 

tiltak ved behov. Undersøkelsen viser at departementet ikke i tilstrekkelig grad har sørget for å skaffe 

seg et godt nok informasjonsgrunnlag. De regionale helseforetakenes rapportering er på et overordnet 

nivå og gir ikke alltid svar på om stilte krav er innfridd. Utover rapporteringen i årlig melding fra de 

regionale helseforetakene har departementet fått informasjon om status gjennom uformell dialog med 

de regionale helseforetakene og ved å be Direktoratet for eHelse utarbeide rapporter knyttet til 

informasjonssikkerhet. I tillegg mottar departementet årlig rapport fra Norsk Helsenett/HelseCert som 

inneholder informasjon om inntrengingstester i helseregionene. 

Arbeidet med IKT-sikkerhet er en forutsetning for å sikre forsvarlig pasientbehandling og for å lykkes 

med økt digitalisering av helsektoren. De påviste svakhetene i undersøkelsen viser at departementets 

oppfølging på dette området etter Riksrevisjonens vurdering har vært for passiv. Styringen synes i stor 

grad å være hendelsesbasert og for lite proaktiv.  
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3 Riksrevisjonens anbefalinger 

Riksrevisjonen anbefaler at: 

Helseforetakene og de regionale helseforetakene 

 sørger for å ha tilstrekkelig kunnskap om sikkerhetstilstanden − blant annet gjennom 

risikoanalyser på virksomhetsnivå, revisjoner og analyser av sikkerhetsavvik − for å kunne 

prioritere nødvendige tiltak.  

 iverksetter tiltak som sikrer at:  

o ansvars- og oppgavefordeling blir avklart 

o nødvendige tekniske sikkerhetstiltak blir gjennomført 

o det blir systematisk ryddet i gamle løsninger og sensitive helse- og personopplysninger  

o sikkerhetsatferd hos helse- og IKT-personell blir bedre 

de regionale helseforetakene 

 sikrer at krav som er stilt til helseforetakene på informasjonssikkerhetsområdet, blir fulgt opp, slik 

at det oppnås nødvendig framdrift i forbedringsarbeidet. 

 sikrer at det iverksettes nødvendige tekniske sikkerhetstiltak med utgangspunkt i anerkjente 

sikkerhetsprinsipper som sørger for et egnet sikkerhetsnivå i tråd med lovkrav.  

 tar et større ansvar for å samordne informasjonssikkerhetsarbeidet i egen region, og bl.a. gjøre 

nødvendige avklaringer om ansvar, roller og oppgaver.  

 vurderer egnede tiltak for økt samarbeid på tvers mellom helseregionene for å styrke 

informasjonssikkerheten i sektoren. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet 

 sikrer at krav som er stilt til de regionale helseforetakene på informasjonssikkerhetsområdet, blir 

fulgt opp. 

 vurderer hvordan det best kan legge til rette for robuste sikkerhetsmiljøer i 

spesialisthelsetjenesten, og i den forbindelse hva slags rolle Norsk Helsenett (HelseCert) kan ha i 

sikkerhetsovervåking av regionale nettverk, og hvorvidt Direktoratet for e-helse bør ha en 

tydeligere rolle når det gjelder informasjonssikkerhet. 

 følger opp at de regionale helseforetakene oppnår et egnet sikkerhetsnivå i tråd med lovkrav. 

 

4 Departementets oppfølging 

Statsråden opplyser at helseforetakene blir utsatt for dataangrep hver dag, og at det foreløpig er 

håndtert på en god måte uten at det har gått ut over pasientbehandlingen. Angrepene blir imidlertid 

stadig mer avanserte, og angriperne har større ressurser til rådighet.  

Statsråden er enig med Riksrevisjonen i at undersøkelsen har avdekket flere svakheter som viser at 

spesialisthelsetjenesten har en vei å gå. Arbeidet med å styrke det forebyggende arbeidet mot 

dataangrep har høy prioritet. Dette innebærer også økt samarbeid med de nasjonale 

sikkerhetsmyndigheter og helsesektorens eget sikkerhetsmiljø i HelseCERT. 

Statsråden påpeker at de simulerte dataangrepene som ble gjort i undersøkelsen, vitner om at 

informasjonssikkerheten ikke var god nok. Samtidig påpeker statsråden at Riksrevisjonen, før de 

simulerte dataangrepene, ble gitt informasjon av helseforetakene som var egnet til å gjøre angrepene 

enklere å gjennomføre. I tillegg var det avtalt at dersom de simulerte dataangrepene ble oppdaget, så 
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skulle de regionale helseforetakene ikke forsøke å stoppe disse eller gjøre mottiltak. En av regionene 

oppdaget flere av aktivitetene i angrepssimuleringen, mens de andre tre oppdaget mindre eller 

ingenting. 

Når det gjelder Riksrevisjonens vurdering av at departementet har vært for passive i sin oppfølging av 

informasjonssikkerhetsarbeidet i helseregionene, viser statsråden til at den etablerte 

ansvarsfordelingen innebærer at det er helseforetakenes ansvar å forvalte den løpende driften, og at 

informasjonssikkerhet er en integrert del av drift og forvaltning i de regionale helseforetakene og 

helseforetakene. Området er i stor grad regulert av lover og forskrifter, og departementet legger til 

grunn at helseforetakene som egne rettssubjekter har ansvaret for å etterleve regelverket og følge opp 

sitt ansvar i arbeidet. Statsråden framhever at departementet skal tilrettelegge for at foretakene kan 

oppfylle sitt sørge-for-ansvar, og kan gi overordnende føringer på hvordan driften skal gjennomføres. 

Videre har de regionale helseforetakene et tilsynsansvar med helseforetakene de eier. Dette følger av 

helseforetaksloven. 

Statsråden understreker at den etablerte ansvarsmodellen i spesialisthelsetjenesten ikke tillegger 

departementet et operativt ansvar, og at det heller ikke er naturlig at et departement har en slik rolle. 

Med utgangspunkt i både tidligere Riksrevisjonssaker, eierkrav knyttet til disse og enkelthendelser 

hvor informasjonssikkerhet har vært tema, har departementet hatt særskilte felles oppfølgingsmøter 

med alle helseregionene. Hensikten har både vært å følge opp arbeidet med å lukke avvik og 

håndtere konkrete enkelthendelser og å styrke informasjonssikkerhetsarbeidet på tvers av regionene 

gjennom erfaringsoverføring og læring. 

Når det gjelder rollen til Direktoratet for e-helse, påpeker statsråden at departementet siden 

etableringen av direktoratet har gitt seks oppdrag knyttet til informasjonssikkerhet og digital sikkerhet. 

Direktoratet har faste oppgaver som følger av hovedinstruksen av 15. januar 2020, og som ikke 

gjengis i det enkelte tildelingsbrev eller som oppdrag. De skal blant annet utvikle, formidle og 

vedlikeholde nasjonale veiledere og retningslinjer om informasjonssikkerhet. 

Statsråden tar Riksrevisjonens hovedfunn, merknader og anbefalinger til etterretning. Hovedfunnene 

fra undersøkelsen viser at dette er et område som vil kreve stor grad av oppmerksomhet og prioritet i 

spesialisthelsetjenesten framover. Videre er det behov for å styrke spesialisthelsetjenestens 

samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF. Statsråden vil følge opp dette arbeidet 

i eierlinjen. 

Flere av de avdekkede sårbarhetene er ifølge statsråden av en slik karakter at det vil ta tid for 

helseregionene å utbedre dem. Dette arbeidet inngår som en del av det systematiske 

forbedringsarbeidet der det legges vekt på erfaringsoverføring mellom helseregionene. Direktoratet for 

e-helse og Norsk Helsenett SF bidrar inn i arbeidet. Statsråden opplyser at det også er etablert dialog 

og samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Viktige problemstillinger er klargjøring av 

oppgave- og ansvarsfordelingen, videreutvikling av ledelsessystemer, forbedring av 

sikkerhetskulturen, redusert kompleksitet i IKT-porteføljen og sikkerhet i dybden. 

Statsråden understreker at virksomhetene må tenke digital beskyttelse i dybden og etablere flere lag 

med sikkerhet. Dersom førstelinjeforsvaret svikter ved dataangrep, må det være etablert barrierer i 

andre- og tredjelinje som overtar. Digital beskyttelse i dybden tar tid å implementere, og særlig 

innenfor medisinsk-teknisk utstyr, men også innenfor nettverksdesign og sikring av applikasjoner med 

stor kompleksitet. Virksomheter må ha en risikobasert tilnærming til forbedring av den digitale 

sikringen. Samtidig vil man aldri fullt ut kunne gardere seg mot digitale trusler. Statsråden viser til at 

dette er noen av de tiltakene det vil bli arbeidet med i tiden framover. 

Statsråden vil be virksomhetene samarbeide om å følge opp Riksrevisjonens hovedfunn, merknader 

og anbefalinger i sin styring av de regionale helseforetakene, Norsk Helsenett SF og Direktoratet for 

e-helse. Statsråden vil også be virksomhetene om å presentere status fra dette arbeidet i egne felles 

årlige møter, i de etablerte felles tertialoppfølgingsmøtene samt i årlig melding og årsrapport. Det skal 

legges opp til at helseregionene lærer av hverandre både i det systematiske arbeidet med å styrke 

informasjonssikkerheten, i hendelseshåndteringen ved angrep fra trusselaktører og i arbeidet med å 
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håndtere de sårbarheter og hovedfunn som undersøkelsen har avdekket. Det konstruktive 

samarbeidet med NSM og andre sikkerhetsmyndigheter skal videreføres. 

 

5 Riksrevisjonens sluttmerknad 

Riksrevisjonen merker seg statsrådens kommentarer til vår konklusjon om at departementet har vært 

for passiv i sin oppfølging av informasjonssikkerhetsarbeidet i helseregionene. Riksrevisjonen er enig 

med statsråden i at departementet ikke er tillagt et operativt ansvar i den etablerte ansvarsmodellen i 

spesialisthelsetjenesten, og det er heller ikke naturlig at et departement har en slik rolle.  

 

Samtidig framhever statsråden at departementet har ansvar for å legge til rette for at foretakene kan 

ivareta sitt sørge-for-ansvar. Riksrevisjonen vil i denne sammenheng påpeke at departementet for å 

kunne ivareta sitt overordnede ansvar, må skaffe seg tilstrekkelig styringsinformasjon, stille 

nødvendige krav og følge opp at stilte krav til de regionale helseforetakene innfris. Videre må 

departementet sette de regionale helseforetakene i stand til å kunne oppfylle sine forpliktelser 

gjennom rammevilkår og virkemiddelbruk. 

 

Hvor aktiv departementets styring og oppfølging bør være, avhenger av sakens karakter og betydning 

for sykehusdriften. Når undersøkelsen avdekker så alvorlige avvik på et vesentlig område, mener 

Riksrevisjonen at departementet bør ha en tettere styring og oppfølging av området. Flere av de 

påviste svakhetene er kjent, og de er også avdekket i tidligere undersøkelser. Dette viser at 

oppfølgingen har vært for passiv. Videre er trusselnivået med tanke på dataangrep forhøyet, samtidig 

som IKT-sikkerhet er en forutsetning for å sikre forsvarlig pasientbehandling og for å lykkes med økt 

digitalisering av sektoren. 

 

Riksrevisjonen merker seg også statsrådens kommentar om at foretakene ga informasjon til 

Riksrevisjonen før de simulerte dataangrepene slik at de dermed ble enklere å gjennomføre. 

Tilretteleggingen effektiviserte revisjonen noe, men Riksrevisjonen er ikke enig i at det ga noen fordel 

som angriper. Det ble i etterkant vist i angrepssimuleringen at det var mulig å få kontroll med IKT-

infrastrukturen uten denne kunnskapen og uten at de simulerte angrepene ble oppdaget i tre av 

regionene. Det var også mulig å hente ut sensitive opplysninger om pasienter i alle regioner. 
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Sak 2: Kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i 

ordningen med fritt behandlingsvalg 

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om informasjonen om forventede ventetider som gis på 

nettstedet helsenorge.no/velg-behandlingssted, er god nok for å ivareta formålet med ordningen fritt 

behandlingsvalg. 

Ordningen fritt behandlingsvalg gir pasienter med henvisning fra fastlege rett til å velge hvor 

henvisningen skal vurderes. Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp fra 

spesialisthelsetjenesten, kan velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet helsehjelpen skal ytes. 

Pasienten kan velge mellom både offentlige virksomheter og private virksomheter som enten har 

avtale med et regionalt helseforetak eller er godkjent etter forskrift med hjemmel i lov om 

spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven). Ordningen er hjemlet i lov om pasient- og 

brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-4. 

Ordningen har flere formål. I Prop. 56 L (2014–2015) står det at «Fritt behandlingsvalg […] skal 

redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli 

mer effektive». I Meld St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–2019, jf. Innst. 195 S 

(2014–2015), går det fram at ordningen «innebærer flere valgmuligheter for den enkelte pasient, og at 

ledig kapasitet kan utnyttes». 

En avgjørende forutsetning for at ordningen skal kunne fungere etter formålet, er at 

behandlingsvalgene fattes på et godt informasjonsgrunnlag. Pasient- og brukerrettighetsloven gir 

pasienter og brukere rett til den informasjonen som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i 

tjenestetilbudet og for å kunne ivareta sine rettigheter. Ifølge Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–

2019 er det viktig at pasienter og helsepersonell får god og brukervennlig informasjon om ordningen. 

Informasjonstjenesten Velg behandlingssted ble opprettet for dette formålet. 

Informasjonen på nettstedet helsenorge.no/velg-behandlingssted er en sentral kilde til informasjon for 

pasientene. Bruken av nettsidene har økt hvert år siden 2016 og var 40 prosent høyere i 2019 enn i 

2016. Det var mellom 20 000 og 46 000 besøk på nettsidene hver måned i 2019.  

Det er de ulike behandlingsstedene som selv rapporterer inn de forventede ventetidene som 

publiseres på nettstedet. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til behandlingsstedene for å 

hjelpe dem med å fastsette de forventede ventetidene skjønnsmessig. Ifølge veilederen skal 

behandlingsstedene for hver type behandling de tilbyr, rapportere inn den maksimale ventetiden for de 

lavest prioriterte pasientene. Informasjon om hva som menes med forventet ventetid, har vært 

tilgjengelig på nettstedet for brukerne. 

Det enkelte behandlingsstedet må foreta en skjønnsmessig vurdering basert på ressursene 

behandlingsstedet råder over, og forventet etterspørsel etter tjenester framover i tid. Veilederen gir 

dermed rom for at behandlingsstedene kan ha ulike tolkninger av hvordan de skjønnsmessige 

forventede ventetidene skal fastsettes.  

Undersøkelsen er basert på en sammenligning av ventetider som har vært oppgitt på nettstedet 

helsenorge.no/velg-behandlingssted med faktiske ventetider fra Norsk pasientregister for utvalgte 

prosedyrer hos ISF-finansierte behandlingssteder. Avtalespesialister er ikke inkludert i analysen. 

Pasientene i datagrunnlaget ble henvist i perioden 1. april 2016 til 30. juni 2018 og har påbegynt 

utredning eller behandling innen utgangen av 2019.   

Undersøkelsen tar utgangspunkt i følgende vedtak og forutsetninger fra Stortinget: 

 lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-4. 

 Prop. 56 L (2014–2015) 

 Innst. 195 S (2014–2015), jf. Meld St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan 2016–

2019 
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Rapporten ble forelagt Helse- og omsorgsdepartementet ved brev 29. september 2020. 

Departementet har i brev 15. oktober 2020 gitt kommentarer til rapporten. Kommentarene er i 

hovedsak innarbeidet i rapporten og i dette dokumentet.  

 

1 Konklusjoner 

 Informasjonen om forventede ventetider på nettstedet helsenorge.no/velg-behandlingssted gir ikke 

et godt bilde av den faktiske ventetiden. Konsekvensen er at formålet med ordningen fritt 

behandlingsvalg ikke ivaretas fordi mange pasienter ikke får mulighet til å velge sykehus med 

kortest faktisk ventetid, og at ledig kapasitet ikke blir utnyttet.   

 

2 Riksrevisjonens merknader 

Ordningen med fritt behandlingsvalg skal bidra til kortere ventetider for pasienter og god 

ressursutnyttelse i helsetjenesten. Nettstedet helsenorge.no/velg-behandlingssted er opprettet for å gi 

pasienter informasjon om ventetider. Slik informasjon er en forutsetning for å kunne ta kvalifiserte valg 

av behandlingssted, slik at formålet med ordningen skal kunne realiseres.  

Undersøkelsen viser at de forventede ventetidene som oppgis på nettstedet helsenorge.no/velg-

behandlingssted, ikke reflekterer den faktiske ventetiden for veldig mange pasienter. Ved 80 prosent 

av 73 sykehus venter over halvparten av pasientene minst to uker enten lenger eller kortere enn 

forventet ventetid. Det er dermed stor variasjon mellom behandlingsstedene når det gjelder samsvar 

mellom forventet ventetid og faktisk ventetid. Ved om lag 10 prosent av 73 sykehus har over 

halvparten av pasientene måttet vente minst to uker lenger enn det som ble oppgitt som maksimalt 

forventet ventetid. De fleste av disse er private behandlingsteder som har en avtale med et regionalt 

helseforetak. 

Selv om sykehusenes forventede ventetider ikke er realistiske, er det likevel teoretisk mulig at 

informasjonen om forventet ventetid gir et riktig bilde av sykehusenes kapasitet sammenlignet med 

hverandre. Dette forutsetter at sykehuset med kortest forventet ventetid også har kortest faktisk 

ventetid. 

Analysen viser imidlertid at få sykehus har lik rangering på forventet og faktisk ventetid. Dette er 

illustrert i figur 1. Jo nærmere sykehusene ligger ved den diagonale linjen, desto større samsvar er det 

mellom deres rangering av de forventete og faktiske ventetidene.  
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Figur 1 Forskjeller i rangering av sykehus etter kortest forventet og faktisk ventetid 

 

Kilde: Norsk pasientregister 

Figuren viser at det er lite samsvar i rangeringen fordi det er få sykehus som ligger langsmed denne 

linjen. Det betyr at sykehus som har opplyst på nettstedet at de har kortest forventet ventetid, ikke 

nødvendigvis har det sammenlignet med andre sykehus.  

Dette betyr at informasjonen på helsenorge.no/velg-behandlingssted gir et misvisende bilde av 

rangeringen av sykehusenes faktiske ventetider. Selv om over halvparten av pasientene venter 

kortere enn det som blir oppgitt som forventet ventetid ved fire av fem sykehus, legger ikke 

informasjonen til rette for at de kan velge sykehuset der den faktiske ventetiden er enda kortere. 

Informasjonen om forventede ventetider gir dermed ikke et godt bilde av hvilket sykehus som har 

kortest ventetid.  

Veilederen legger opp til at behandlingsstedene skal ta utgangspunkt i maksimal ventetid for de lavest 

prioriterte pasientene. Når undersøkelsen viser at 10 prosent av behandlingsstedene har en ventetid 

som er lengre enn det de oppgir som forventet, tyder dette på at de ikke følger veilederen på dette 

punktet. I tillegg utøves en god del skjønn ved fastsettelsen av ventetidene. Samlet sett fører dette til 

at ventetider som oppgis på nettstedet, ikke er sammenlignbare på tvers av behandlingssteder slik 

ordningen fritt behandlingsvalg forutsetter.  

Selv om det ikke er realistisk å forvente fullt samsvar mellom forventet og faktisk ventetid, er det etter 

Riksrevisjonens vurdering for stor variasjon mellom forventet ventetid og faktisk ventetid ved det 

enkelte behandlingssted. Konsekvensen er at formålet med ordningen fritt behandlingsvalg ikke 

ivaretas fordi mange pasienter ikke får mulighet til å velge sykehus med kortest faktisk ventetid, og at 

ledig kapasitet ikke blir utnyttet. 

 

3 Riksrevisjonens anbefalinger 

Riksrevisjonen anbefaler at Helse- og omsorgsdepartementet iverksetter tiltak for å sikre bedre 

samsvar mellom forventet og faktisk ventetid slik at informasjonsgrunnlaget for behandlingsvalgene 

styrkes og formålet med ordningen fritt behandlingsvalg ivaretas. Dette kan blant annet gjøres ved å 

vurdere om veilederen ivaretar hensikten med ordningen og ved å følge opp at behandlingsstedene 

har mest mulig ensartet registreringspraksis. 
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4 Departementets oppfølging 

Pasienters rett til fritt behandlingsvalg omfatter alle offentlige helseforetak, private leverandører som 

de regionale helseforetakene har inngått avtale med, og de private leverandørene som er godkjent av 

Helfo. Statsråden konstaterer at Riksrevisjonen finner til dels store avvik mellom ventetidene 

pasientene faktisk opplever og de forventede ventetidene som oppgis på nettsiden 

helsenorge.no/velgbehandlingssted.  

Statsråden er enig i at dette ikke gir et riktig bilde av sykehusenes kapasitet sammenlignet med 

hverandre. Det kan utfordre målet med fritt behandlingsvalg om å utnytte ledig kapasitet på tvers av 

både offentlige og private behandlingssteder.  

Statsråden vil vurdere følgende tiltak:  

 Be de regionale helseforetakene om å følge opp registreringspraksisen hos sine helseforetak og 

private avtaleparter  

 Be Helsedirektoratet vurdere veilederen for rapportering av forventet ventetid 

Dette, samt eventuelt andre tiltak, vil følges opp i styringsdialogen med regionale helseforetak og 

Helsedirektoratet. 

 

5 Riksrevisjonens sluttmerknad 

Riksrevisjonen har ingen ytterligere merknader. 
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Sak 3: Styring og oppfølging av drift og måloppnåelse i Space 

Norway AS 

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om styringen og oppfølgingen av Space Norway AS 

understøtter effektiv drift og sektorpolitisk måloppnåelse. Undersøkelsesperioden har vært fra 2014 til 

og med 2019. 

Space Norway AS er et sentralt sektorpolitisk virkemiddel for norsk romvirksomhet hvor målet med 

statens eierskap i undersøkelsesperioden har vært å bidra til drift og utvikling av romrelatert 

infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov og tilrettelegging for verdiskaping basert på 

romvirksomhet i Norge. I siste eierskapsmelding er statens mål som eier å tilby kostnadseffektiv og 

forsvarlig forvaltet romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. I 2014 ble 

eierforvaltningen flyttet fra forvaltningsorganet Norsk Romsenter og lagt direkte under Nærings- og 

fiskeridepartementet. I den forbindelse fikk selskapet en egen administrasjon og administrerende 

direktør. Space Norway AS har vært i en oppbyggings- og utviklingsfase fra 2014 og fram til 

sommeren 2019.    

Det vedtektsfestede formålet til Space Norway AS er å eie og leie ut infrastruktur innen romrelatert 

infrastruktur og foreta andre investeringer innen romvirksomhet, herunder eie aksjer i andre selskaper 

med romrelatert virksomhet. Hovedaktivitetene i Space Norway AS er å eie og/eller drifte infrastruktur 

og drive med innovasjon og utvikling. Space Norway AS eier og drifter sjøfiberkabelen mellom 

Fastlands-Norge og Svalbard (Svalbardkabelen) og drifter en langsiktig leieavtale til én transponder i 

Telenors Thor 7-satellitt, som skal sikre kommunikasjon til Trollstasjonen i Antarktis. Etter hvert som 

innovasjons- og utviklingsprosjektene er besluttet gjennomført, har Space Norway AS opprettet 

heleide datterselskaper som skal stå for videre gjennomføring og drift. Løsningen med datterselskaper 

er valgt for å sikre at Space Norway AS ikke blir stående økonomisk ansvarlig for selve driften av 

prosjektene. Per desember 2019 bestod konsernet av morselskapet Space Norway AS og de to 

heleide datterselskapene Statsat AS (opprettet i 2013) og Space Norway Heosat AS (opprettet i 

2018). I tillegg eier Space Norway AS 50 prosent av aksjene i det tilknyttede selskapet Kongsberg 

Satellite Services AS (KSAT). 

Konsernet Space Norway har store, komplekse og kapitalkrevende oppgaver på tvers av 

departementsområder. Oppgavene er knyttet til Svalbard- og nordområdepolitikk, sikkerhets- og 

forsvarspolitikk og kommunikasjon og beredskap innenfor sjøredning, oljeberedskap og 

krisehåndtering. De store ressurs- og kapitalkrevende innovasjons- og utviklingsoppgavene i 

undersøkelsesperioden har vært etableringen av satellittbasert bredbåndskommunikasjon i 

nordområdene (Heosat) og utvikling av småsatellitter for skipsdeteksjon og havovervåking 

(MicroSAR). Begge utviklingsprosjektene ble påbegynt i 2015. Som eier og drifter av kritisk 

infrastruktur er konsernet underlagt både lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) og lov om 

nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med tilhørende forskrifter. 

Siden eiendelene til morselskapet Space Norway AS i hovedsak består av kritisk infrastruktur som 

ikke egner seg for sikkerhetsstillelse, kan ikke selskapets aktiviteter finansieres gjennom ordinære 

banklån. Dette innebærer at selskapets virksomhet må finansieres med egne midler. Space Norway 

AS mottar ikke driftstilskudd fra staten og skal drives i henhold til vanlige forretningsmessige 

prinsipper og ha en effektiv drift. Regjeringen ga i juni 2019 Space Norway AS tilsagn om tilførsel av 

inntil 101 millioner amerikanske dollar i egenkapital. Kapitalen tilføres over flere år, i takt med 

kapitalbehovet til etableringen av satellittbasert bredbåndskommunikasjon i nordområdene gjennom 

datterselskapet Space Norway HeoSat AS. For 2020 ble det bevilget 72,6 millioner kroner i 

kapitaltilførsel, som tilsvarer 8,3 millioner amerikanske dollar.  

I Riksrevisjonens tidligere undersøkelse – Mål og indikatorer for måloppnåelse og effektiv drift i 

heleide selskaper hvor staten har en samfunnsmessig begrunnelse eller et sektorpolitisk mål med 

eierskapet – rapport i Dokument 3:2 (2017–2018) kom det fram at Nærings- og fiskeridepartementet 

verken hadde stilt tydelige forventninger til Space Norway AS’ sektorpolitiske måloppnåelse og 
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effektive drift eller krav til rapportering om dette. Videre kom det fram at styret i Space Norway AS 

heller ikke hadde satt egne mål for selskapets måloppnåelse eller effektive drift. Manglende eller 

uklare forventninger kan gjøre det vanskelig å følge opp om statens mål med eierskapet blir ivaretatt. 

Undersøkelsen er basert på analyse av regnskapsdata, dokumentanalyse og analyse av skriftlige svar 

på tilsendte spørsmål (spørrebrev). Sistnevnte metode ble også brukt for å erstatte planlagte 

intervjuer/møter med styrelederen og ledelsen i Space Norway AS på grunn av koronasituasjonen. 

Dette fordi digitale intervjuer/møter ikke kunne benyttes grunnet den tette koblingen det er mellom 

selskapets virksomhet og sikkerhetsforvaltning etter sikkerhetsloven og ekomloven.   

Undersøkelsen tar utgangspunkt i følgende vedtak og forutsetninger fra Stortinget: 

 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) 

 Lov om årsregnskap (regnskapsloven) 

 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) 

 Reglement for økonomistyring i staten (økonomireglementet) 

 Innst. 140 S (2014–2015), jf. Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap  

 

Et utkast til rapport ble forelagt Nærings- og fiskeridepartementet i brev av 27. august 2020. 

Departementet har i brev av 12. oktober 2020 gitt kommentarer til rapportutkastet. Kommentarene er i 

hovedsak innarbeidet i rapporten og i dette dokumentet. 

 

1 Konklusjoner 

 Space Norway AS’ aktiviteter har ikke vært tilpasset selskapets finansielle rammer    

 Space Norway AS’ kapasitet har ikke vært tilpasset kompleksiteten i og omfanget på selskapets 
aktiviteter 

 Nærings- og fiskeridepartementet har ikke innhentet tilstrekkelig informasjon om selskapets 
økonomi og virksomhet 

 Nærings- og fiskeridepartementets oppfølging av selskapets utviklingsoppgaver har vært svak 
 

2 Riksrevisjonens merknader 

Space Norway AS har i undersøkelsesperioden vært i en oppbyggings- og utviklingsfase fra 2014 og 

fram til sommeren 2019. Undersøkelsen viser at selskapet i denne perioden har hatt et større 

ambisjonsnivå og en større vilje til å gjennomføre store, komplekse og kapitalkrevende aktiviteter enn 

selskapets kapital og kapasitet faktisk skulle tilsi, samtidig som departementets styring og oppfølging 

har vært svak.  

Utover dialog i forbindelse med generalforsamlinger har Nærings- og fiskeridepartementet etablert en 

fast styringsdialog med selskapet. Den går ut på at departementet hvert år i januar eller februar, via 

brev til Space Norway AS, gir retningslinjer for hva styrets faste rapporter skal inneholde. To–tre uker 

etter at departementet har mottatt styrets rapport, avholder departementet faste møter med Space 

Norway AS. Temaet på disse møtene er den aktuelle rapporten departementet har pålagt selskapets 

styre å sende inn sammen med selskapets regnskap for siste kvartal. Space Norway AS rapporterte 

først fast hvert kvartal til departementet, deretter hvert halvår fra høsten 2017. Undersøkelsen viser at 

departementet de første fire årene i undersøkelsesperioden var passiv i sin oppfølging av Space 

Norway AS, men at departementet fra høsten 2018 har blitt mer aktiv og bedt om mer informasjon fra 

selskapets styre. 
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2.1 Space Norway AS’ aktiviteter har ikke vært tilpasset selskapets finansielle 

rammer 

Space Norway AS mottar ikke driftstilskudd fra staten og må finansiere sin virksomhet gjennom egne 

midler. En viktig inntektskilde er utbyttet Space Norway AS mottar årlig gjennom sitt eierskap i KSAT.  

Selskapets eiendeler består i hovedsak av kritisk infrastruktur, som ikke egner seg for 

sikkerhetsstillelse for banklån. Selskapets aktiviteter og oppgaver, som er meget kapitalkrevende, kan 

av den grunn ikke finansieres gjennom ordinære banklån. Dette innebærer at selskapets 

kapitalstruktur ikke gir finansiell handlekraft til å gjennomføre store oppgaver ved hjelp av egne midler, 

og at disse oppgavene må finansieres gjennom langsiktige avtaler med framtidige brukere og kunder. 

Fram til kontraktsinngåelse må selskapet imidlertid dekke utviklingskostnadene gjennom egne midler. 

Finansiering gjennom forskuddsbetaling kombinert med manglende mulighet til å ta opp ordinære 

banklån, gir selskapet en begrenset kontantstrøm. Dette har resultert i store svingninger i likviditets-

situasjonen og tidvis gjort arbeidet med utviklingen av nye oppgaver finansielt krevende. Samtidig er 

det viktig at selskapet har en tilstrekkelig finansiell beredskap til å kunne håndtere eventuelle brudd på 

Svalbardkabelen, hvor utbedring og etablering av reserveløsninger kan fordre betydelig likviditet på 

kort varsel. Regnskapsanalysen viser at den finansielle avhengigheten av eierskapet i KSAT er stor og 

helt avgjørende for at det årlige økonomiske resultatet er positivt. Finansieringen av aktivitetene til 

Space Norway AS gjennom et årlig utbytte fra KSAT har vært i en størrelsesorden fra 30 til 55 

millioner kroner. 

Til tross for at Space Norway AS har begrensede finansielle ressurser og dertil handlekraft, har 

selskapet valgt å igangsette to store og meget kapitalkrevende utviklingsprosjekter samtidig, Heosat 

og MicroSAR. Som aksjeselskap skal Space Norway AS til enhver tid ha en egenkapital og likviditet 

som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten selskapet driver. For styret har det 

således vært vesentlig å være i forkant av eventuelle finansielle utfordringer som kan oppstå i 

selskapets utviklingsprosjekter og operasjonelle drift. Derfor uttrykte styret at Space Norway AS etter 

sitt formål var lavt kapitalisert, og søkte Nærings- og fiskeridepartementet om å få styrket 

egenkapitalen i form av en kapitalforhøyelse eller et ansvarlig lån på 50 millioner kroner i oktober 

2018. Dette indikerer at det har vært et misforhold mellom selskapets ambisjoner og vilje til nytenkning 

om utviklingsoppgaver for å oppfylle sitt sektorpolitiske formål og den faktiske økonomiske evnen til å 

bære utviklingskostnadene innenfor de finansielle rammene uten kapitaltilførsel fra staten. Space 

Norway AS har på denne måten operert med en meget høy finansiell risiko og selv bidratt til å sette 

seg i en krevende likviditetssituasjon. Selskapets likviditetssituasjon ble ikke lavere enn 12 millioner 

over styrets fastsatte likviditetsgrense på 30 millioner kroner i mai−juni 2019. Dette skyldes ikke at den 

finansielle styringen i Space Norway AS var langsiktig og god, men at forsinkelsene i MicroSAR 

medførte at betydelige utbetalinger i 2019 ble utsatt til 2020, og at utbytte fra KSAT for 2018 ble 

høyere enn forventet. Uten betalingsutsettelsene og det ekstra høye utbyttet kunne Space Norway AS 

potensielt fått problemer med å dekke større uforutsette utgifter. En slik finansiell styring harmonerer 

dårlig med at Space Norway AS til enhver tid skal kunne dekke alle kostnader til både 

utviklingsoppgaver og til drift av infrastruktur med egne midler. 

2.2 Space Norway AS’ kapasitet har ikke vært tilpasset kompleksiteten i og 

omfanget på selskapets aktiviteter 

Aksjeloven slår fast at forvaltningen av selskapet er styrets ansvar, og at styret skal føre tilsyn med 

den daglige ledelsen og selskapets virksomhet. I eierskapsmeldingen er det presisert at ansvaret blant 

annet innebærer at styret skal fastsette hvilken risikoprofil selskapet skal ha. Styret skal videre påse at 

selskapet har en god intern kontroll og tilstrekkelige systemer og ressurser for å sikre en 

hensiktsmessig risikostyring og at lovbestemmelser blir etterlevd.  

Tross meget store og komplekse sektorpolitiske oppgaver er Space Norway AS morselskap i et lite 

konsern med få ansatte, selv om antallet riktignok økte fra 12 i 2014 til 27 i 2019. Morselskapets 

økonomiske situasjon har ikke gitt rom for å ansette flere med kompetanse i prosjektledelse, teknologi, 
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økonomi og kommersielle forhandlinger, selv om morselskapet synes det er kritisk å ha kompetanse 

innenfor disse områdene. Dette har medført omfattende bruk av konsulenter for å kunne ivareta og 

følge opp de sektorpolitiske oppgavene. I undersøkelsesperioden har personellkostnadene for egne 

ansatte økt fra 7,5 til 30,7 millioner kroner, mens kostnadene til konsulenter har økt fra 6,6 til 45 

millioner kroner. Utviklingen i personellkostnader viser at konsulentbehovet har økt i takt med at 

morselskapet har vokst, og at nye og komplekse utviklingsprosjekter er startet opp. 

Konsulentkostnadene var særlig høye i 2018 og 2019 og utgjorde henholdsvis 61 prosent og 59 

prosent av de samlede personellkostnadene. Dette er knyttet til at morselskapet i disse årene ikke 

selv hadde tilstrekkelig teknisk, økonomisk og juridisk kompetanse i forbindelse med 

utviklingsprosjektene Heosat og MicroSAR.  

Space Norway AS er avhengig av å bruke leverandører til å drifte etablert infrastruktur og utvikle 

løsningskonsepter, arbeide fram Business Case og stå for bygging og produksjon av ny infrastruktur. 

Bidragene fra leverandørene er essensielle i prosessen for å inngå kontrakter med kunder om 

finansiering av utviklingsprosjektene gjennom avtaler om forskuddsbetaling. Selskapet oppgir at det er 

prosjektlederen som er ansvarlig for å følge opp leverandørene i det enkelte prosjekt. Likevel 

inneholder ikke prosjekthåndboken, som Space Norway AS etablerte høsten 2017, noe konkret om 

hvordan prosjektlederens kontraktsoppfølging av leverandøren skal foregå, og hva det er særlig viktig 

at prosjektlederen følger opp. Space Norway AS oppgir videre at leverandørene i store driftsoppgaver 

(Svalbardkabelen) og utviklingsprosjekter (Heosat og MicroSAR) følges opp gjennom minimum 

månedlig rapportering og egne oppfølgingsmøter. På møtene deltar normalt prosjektlederen og 

teknisk personell fra både Space Norway AS og leverandøren, og temaer som framdrift, økonomi i 

henhold til avtalte milepæler, risiko og tekniske utfordringer står fast på agendaen. Tross dette 

oppfølgingsregimet viser undersøkelsen at det har vært store framdriftsutfordringer i MicroSAR-

prosjektet over lang tid. Dette indikerer at selskapet ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet til å 

gjennomføre så store og komplekse utviklingsoppgaver som Heosat og MicroSAR samtidig, og at 

dette har gått på bekostning av oppfølgingen i MicroSAR-prosjektet. Space Norway AS’ ambisjon og 

vilje til å gjennomføre utviklingsprosjekter synes dermed å ha vært langt større enn den faktiske 

kapasiteten skulle tilsi. 

Det strategiske arbeidet med å etablere et system for mål- og resultatstyring, med mål og tilhørende 

resultatindikatorer, for å understøtte effektiv drift og hensiktsmessig risikostyring ble påbegynt høsten 

2017, men ble utsatt på grunn av kapasitetsutfordringer. Space Norway AS oppgir at selskapet måtte 

prioritere de begrensede ressursene hardt for å klare å jobbe fram Heosat-prosjektet til en endelig 

beslutning om tilførsel av egenkapital og prosjektrealisering sommeren 2019. At overordnede 

strategiske sektormål ikke er brutt ned i konkrete virksomhetsmål og tilhørende resultatmål med 

konkrete indikatorer, gjør det unødig vanskelig for selskapet å sikre en effektiv mål- og resultatstyring 

og hensiktsmessig risikostyring. Videre kan det øke risikoen for at det ikke settes inn riktige 

risikoreduserende tiltak til rett tid. Det kan også gjøre det vanskelig å avgrense og spisse selskapets 

aktiviteter og øke risikoen for at Space Norway AS starter utviklingsprosjekter som ligger i 

grenselandet for det som faktisk er selskapets formål. Etter vår vurdering er det kritikkverdig at styret 

etter så lang tid ennå ikke har sørget for å få på plass et hensiktsmessig system for mål- og 

resultatstyring som et verktøy for å understøtte effektiv drift og sektorpolitisk måloppnåelse. Et slikt 

system kunne bidratt til å effektivisere virksomhetsstyringen og med det muligens også redusere noen 

av de kapasitetsutfordringene selskapet har hatt i den oppbygningsfasen det har vært i fram til 

sommeren 2019. 

2.3 Nærings- og fiskeridepartementet har ikke innhentet tilstrekkelig 

informasjon om selskapets økonomi og virksomhet 

Departementets styring, oppfølging og kontroll skal være tilpasset statens eierandel og selskapets 

egenart, risiko og vesentlighet. Selskapets kapitalstruktur skal være tilpasset formålet med eierskapet 

og selskapets situasjon. I forbindelse med oppfølgingen skal departementet til enhver tid ha relevant 

og oppdatert informasjon om selskapet og dets virksomhet. Departementet skal gjøre egne 
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vurderinger av relevante sider ved selskapets økonomiske resultater og utvikling, blant annet av 

avkastning og risiko. Dette skal være grunnlaget for departementets oppfølging av statens mål med 

eierskapet, utøvelsen av eierrollen på generalforsamlinger, behandling av spørsmål om kapitaltilførsel, 

oppfølging av aktuelle stortingsvedtak og forventninger i eierskapsmeldingen. 

Konsernet Space Norway følger regnskapsreglene for små foretak, som blant annet har begrensede 

krav til noteopplysningene i årsregnskapet. For å kunne følge reglene for små foretak må 

beløpsgrensene for konsernet som en enhet ikke være overskredet på mer enn to av tre vilkår på 

balansedagen: salgsinntekt 70 millioner kroner, balansesum 35 millioner kroner og 50 årsverk målt i 

gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret. Per 31. desember 2019 oppfyller konsernet kravene i 

regnskapsloven til å følge reglene for små foretak, med sine 27 ansatte, driftsinntekter på 69,7 

millioner kroner og balansesum (eiendeler) på 1,7 milliarder kroner. I hele undersøkelsesperioden har 

konsernets balansesum ligget langt over regnskapslovens balansesumgrense på 35 millioner, og den 

har økt fra 580 millioner kroner i 2014 til 1,7 milliarder kroner i 2019. Undersøkelsen viser at 

noteopplysningene i årsregnskapene for 2014–2019 er på et minimumsnivå, og at de gir lite 

informasjon om det faktiske innholdet i de ulike regnskapspostene. Det er også lite konkret 

informasjon i styrets årsberetninger relatert til effektiv drift og sektorpolitisk måloppnåelse. Selv om det 

formelt sett ikke er i strid med reglene i regnskapsloven at regnskapet føres etter reglene for små 

foretak, er det etter vår vurdering svært uheldig at det ut fra årsregnskap og styrets årsberetning til et 

heleid statlig konsern med såpass høy balansesum (eiendeler), ikke er mulig for allmennheten å 

vurdere den reelle finansielle stillingen og årsakene til det økonomiske resultatet. 

Undersøkelsen viser at innholdet i de faste rapportene fra styret har vært preget av automatikk i hva 

som tas opp, og hvordan temaer som økonomi, måloppnåelse og risiko framstilles. Den økonomiske 

informasjonen i rapportene og i selskapets kvartalsregnskaper er svært begrenset, vanskelig 

tilgjengelig og med begrensede noteopplysninger. Rapportene inneholder lite om hva som er driverne 

for selskapets inntekter og kostnader, og hvordan den økonomiske informasjonen fordeler seg på 

oppgave- og prosjektnivå, men mye om tekniske beskrivelser av status i utviklingsprosjektene. 

Informasjonen departementet har fått seg forelagt i den etablerte faste styringsdialogen, har i liten 

grad vært egnet til å vise om Space Norway AS i seg selv drives forretningsmessig og effektivt. Til 

tross for dette har Nærings- og fiskeridepartementet helt fram til høsten 2018 konkludert med at 

rapportene dekker departementets informasjonsbehov. 

Først våren 2019 ba departementet om at Space Norway AS framover kommer med utdypende 

informasjon i form av et mer detaljert budsjett for utviklingsprosjektene, og at regnskapspostene 

forklares med noter. Det ble også bedt om en oversikt over likviditetsutviklingen med utfyllende 

forklaring og prognose. I tillegg ba departementet om mer utfyllende rapportering om KSAT. På møtet 

høsten 2019 om selskapets rapport for første halvår 2019 kom det fram at departementet vil legge om 

de faste møtene med selskapet, slik at de i større grad tar opp de mest sentrale problemstillingene. 

Videre kom det fram at departementet vil avholde et eget møte om forventningene til selskapets 

rapportering om sektorpolitisk måloppnåelse og effektiv drift.  

For å kunne rapportere til departementet om sektorpolitisk måloppnåelse og effektiv drift på en god 

måte må selskapet ha etablert et hensiktsmessig system for mål- og resultatstyring. Etter en dialog 

med departementet startet Space Norway AS prosessen med å etablere et slik system høsten 2017. 

Undersøkelsen viser at systemet fortsatt er under utvikling, og at departementet verken har gitt 

tydelige forventninger om systemet til selskapet eller fulgt opp prosessen i særlig grad før i 2019. 

Først i desember 2019 ble det avholdt et møte hvor det ble diskutert hvordan selskapet kan etablere 

et målstyringssystem med mål, delmål og måleindikatorer. I møtet ble det avtalt at selskapet skulle 

sende en oppdatering om det videre arbeidet i etterkant av styremøtet i februar 2020. 

Riksrevisjonen har tidligere i Dokument 3:2 (2017–2018) rapportert om at departementet verken 

hadde stilt tydelige forventninger til Space Norway AS’ sektorpolitiske måloppnåelse og effektive drift 

eller krav til rapportering om dette. Manglende eller uklare forventninger kan gjøre det vanskelig å 

følge opp statens mål med eierskapet. Da er det etter vår vurdering kritikkverdig at departementet i 
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tiden etter vår rapportering ikke har fulgt opp styrets arbeid med å etablere et hensiktsmessig system 

for mål- og resultatstyring langt tettere og mer systematisk.  

2.4 Nærings- og fiskeridepartementets oppfølging av selskapets 

utviklingsoppgaver har vært svak 

Innovasjons- og utviklingsoppgaver er en del av Space Norway AS’ sektorpolitiske oppdrag. De store 

kapitalkrevende oppgavene på dette feltet har i undersøkelsesperioden vært Heosat og MicroSAR. 

Selv om disse prosjektene har pågått siden 2015, viser undersøkelsen at det tok flere år før 

departementet formidlet til Space Norway AS hvilken informasjon det ville ha seg forelagt om 

utviklingsoppgavene i styringsdialogen. I forbindelse med styrets søknad om kapitaltilførsel til Heosat-

prosjektet i 2017 ble det gjennomført en konseptvalgutredning og en påfølgende ekstern 

kvalitetssikring. Heller ikke i forbindelse med denne prosessen formidlet departementet hvilken 

informasjon som er nødvendig å motta fra selskapet for å sikre gode beslutningsgrunnlag for 

framtidige utviklingsoppgaver som vil kunne komme til å ha behov for kapitaltilførsel fra staten. 

Styret i Space Norway AS rapporterte til departementet at selskapets likviditetssituasjon stadig ble 

mer krevende utover i 2018, og ga uttrykk for at selskapet etter sitt formål var lavt kapitalisert. Den 

økonomiske situasjonen hadde sammenheng med at påløpte kostnader til utviklingsprosjektene 

(Heosat og MicroSAR) måtte dekkes av selskapets egne midler fram til det ble inngått kontrakter med 

kunder om tjenesteleveranser og forskuddsbetaling. Samtidig ventet selskapet på en endelig tilførsel 

av egenkapital til finansieringen av Heosat-prosjektet. Først da styret på ny søkte departementet om å 

få styrket egenkapitalen i form av kapitalforhøyelse eller et ansvarlig lån på 50 millioner kroner i 

oktober 2018, signaliserte departementet at det var behov for mer informasjon om MicroSAR-

prosjektet. Departementet mente at prosjektet framstod som prematurt, og at bidrag til kapital måtte 

begrunnes ut fra klare samfunnsbehov og tilstrekkelig lønnsomhet. Da hadde MicroSAR-prosjektet 

vært i en kostnadskrevende og kontraktfestet test- og demonstrasjonsfase siden desember 2016. 

På Space Norway AS’ initiativ ble det 21. januar 2019 avholdt et møte mellom selskapet og Nærings- 

og fiskeridepartementet. På møtet kom det fram at departementet mener at selskapet med MicroSAR-

prosjektet går for langt i å utvikle og gjennomføre et prosjekt som i praksis konkurrerer i et fungerende 

marked, uten at det foreligger særlige statlige kontrollbehov. Departementet ga uttrykk for at det på 

ingen måte er dokumentert at staten har et behov for å eie en egen MicroSAR-konstellasjon, og mente 

derfor at Space Norway AS bør utfordres på alternative strategier for å ta prosjektet videre. I mars 

2019 avslo departementet selskapets søknad om å få tilført en kapital på 50 millioner kroner. I 

avslaget legger departementet til grunn at Space Norway AS må finansiere virksomheten sin gjennom 

egne inntekter. At styret legger opp til et høyt ambisjonsnivå, er etter departementets syn ikke i seg 

selv et argument for at staten bør tilføre ytterligere midler. På bakgrunn av de føringene som ble lagt til 

grunn i 2019 burde departementet etter vår vurdering på et langt tidligere tidspunkt, og på mer 

generelt grunnlag, sørget for å ha en tydelig dialog med Space Norway AS om hvilke typer 

utviklingsoppgaver selskapet kan prioritere innenfor både statens mål med eierskapet og selskapets 

vedtektsfestede formål. 

Departementets oppfølging av Space Norway AS var passiv fram til høsten 2018. I dialogen om 

rapporten påpekte departementet at dets forvaltning av eierskapet har vært påvirket av at Space 

Norway AS i undersøkelsesperioden var i en oppbyggings- og utviklingsfase helt fram til sommeren 

2019. Etter vår vurdering er det nettopp det at selskapet var i en slik fase med forventet 

aktivitetsvekst, som gjør det sterkt kritikkverdig at departementet ikke på eget initiativ tok opp 

selskapets handlingsrom knyttet til innovasjons- og utviklingsoppgavene på en tydelig måte tidlig i 

styringsdialogen. 
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3 Riksrevisjonens anbefalinger 

Riksrevisjonen anbefaler at Nærings- og fiskeridepartementet 

 sørger for at styret i Space Norway AS og departementet har en omforent forståelse av hvor 

grensen for selskapets vedtektsfestede formål går når det gjelder innovasjons- og 

utviklingsoppgaver 

 følger opp at styret i Space Norway AS balanserer viljen til å gjennomføre ressurs- og 

kapitalkrevende innovasjons- og utviklingsoppgaver med selskapets faktiske evne knyttet til 

finansielle rammer og kapasitet 

 følger opp at styret i Space Norway AS får på plass et hensiktsmessig system for mål- og 

resultatstyring som et verktøy for å understøtte effektiv drift og sektorpolitisk måloppnåelse 

 vurderer om det er hensiktsmessig at et heleid statlig konsern som Space Norway med balanse 

(eiendeler) på hele 1,7 milliarder kroner fortsatt skal føre årsregnskapet sitt etter reglene for små 

foretak  

 

4 Departementets oppfølging 

Statsråden mener problemstillingene Riksrevisjonen har tatt opp, er relevante og omhandler forhold 

som departementet er og har vært opptatt av i eieroppfølgingen av Space Norway AS. Statsråden vil 

ta med læringspunkter fra undersøkelsen i den videre oppfølgingen av selskapet. 

Statsråden vil følge opp Riksrevisjonens anbefaling om at styret i Space Norway AS balanserer viljen 

til å gjennomføre ressurs- og kapitalkrevende innovasjons- og utviklingsoppgaver med selskapets 

faktiske evne knyttet til finansielle rammer og kapasitet. Statsråden vil også arbeid for at styret i Space 

Norway AS og departementet har en omforent forståelse av hvor grensen for selskapets 

vedtektsfestede formål går når det gjelder innovasjons- og utviklingsoppgaver. I den forbindelse 

opplyser statsråden at selskapets vedtektsfestede formål i høst er endret til «Selskapets formål er å 

forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker 

viktige norske samfunnsbehov.» Vedtektsendringen ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 

25. november 2020. 

Statsråden er enig med Riksrevisjonen i at gode mål og indikatorer er viktige for å understøtte effektiv 

drift og sektorpolitisk måloppnåelse. Statsråden trekker fram at det er krevende å utarbeide gode mål 

og indikatorer for effektiv drift, og at departementet vil fortsette å følge opp at effektivitet tas inn i 

selskapets system for mål- og resultatstyring. Statsråden understreker at arbeidet med å få på plass et 

hensiktsmessig system for mål- og resultatstyring allerede har høy oppmerksomhet og at 

departementet vil fortsette å følge opp dette tett framover.  

Statsråden påpeker at departementet som eier har fått informasjon ut over det som oppgis i de 

offentlige regnskapene, gjennom egne rapporter og i møter med selskapet. Departementet har i 

eierdialogen oppfordret selskapet til å bryte ned regnskapet på hvert virksomhetsområde for lettere å 

kunne følge utviklingen over tid og eventuelt gjøre sammenligninger med andre virksomheter. 

Selskapet arbeider videre med dette og har varslet at det, på bakgrunn av Riksrevisjonens rapport, vil 

se på hvordan notene kan forbedres slik at regnskapet skal kunne gi mer informasjon og være mer 

tilgjengelig. Statsråden viser til at det følger av rollefordelingen mellom eier, styre og selskap at 

etterlevelse av regelverk er styrets ansvar, og slår fast at selskapet følger regnskapsloven når det 

rapporterer som små foretak slik regelverket er vedtatt av Stortinget.  
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5 Riksrevisjonens sluttmerknad 

Riksrevisjonen er enig med statsråden i at etterlevelse av regelverk er styrets ansvar. Både små og 

store foretak er ifølge regnskapsloven § 3-2 a pålagt at årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av 

eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Dette bildet utdypes gjennom kravene til 

noteopplysninger. I § 7-1 i regnskapsloven slås det fast at selskaper som oppfyller kravene til å anses 

som små foretak, kan oppgi begrensede noteopplysninger, men de må ikke. Samtidig følger det av 

aksjeloven at det er generalforsamlingen som vedtar selskapets årsregnskap. Riksrevisjonen vil 

bemerke at den rollefordelingen mellom eier, styre og selskap som departementet viser til, således 

ikke er et hinder for at departementet som eier kan vedta at det heleide statlige konsernet Space 

Norway ikke lenger skal fortsette å føre årsregnskapet sitt etter reglene for små foretak. 
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Sak 4: Olje- og energidepartementets oppfølging av Equinors 

utenlandsinvesteringer 

Målet med undersøkelsen er å belyse i hvilken grad Olje- og energidepartementets oppfølging av 

Equinors utenlandsinvesteringer bidrar til å nå statens mål med eierskapet om høyest mulig 

avkastning over tid.  

Olje- og energidepartementet forvalter statens eierskap på 67 prosent av aksjene i Equinor ASA 

(Equinor). Eierskapet av disse aksjene gjør Equinor til det enkeltstående selskapet som representerer 

de klart største økonomiske verdiene for staten som eier, både målt i aksjeverdi og i løpende utbytter. 

Fra å være en aktør utelukkende på norsk sokkel har Equinor gjennom store investeringer fra 

begynnelsen av 1990-tallet etablert en betydelig virksomhet internasjonalt. I dag er tyngdepunktet i 

USA. Måten Olje- og energidepartementet forvalter eierskapet i Equinor på, er potensielt av stor 

betydning for selskapets verdiskaping for staten som eier. Internasjonaliseringen av selskapet setter 

samtidig krav til departementet om å følge opp denne delen av virksomheten nøye.  

Riksrevisjonen gjennomførte en revisjon av Olje- og energidepartementets eieroppfølging av Equinor i 

2010 som ble rapportert i Dokument 3:2 (2011–2012). Riksrevisjonen påpekte den gangen at 

Equinors rapportering ga et mangelfullt grunnlag for å vurdere resultatene i den modne delen av 

selskapets utenlandsinvesteringer. Riksrevisjonen anbefalte at gitt den strategiske betydningen av 

Equinors utenlandsengasjement burde departementet styrke oppfølgingen av at de internasjonale 

investeringene på sikt gir et tilfredsstillende resultat. Olje- og energidepartementet uttalte at det ville 

legge mer vekt på å følge opp de internasjonale investeringene i påfølgende år, i takt med at en stadig 

større del av produksjonen foregår utenfor Norge. I sin behandling av saken uttrykte kontroll- og 

konstitusjonskomiteen at den forventet mer regnskapsdata om utenlandsinvesteringene, og at 

departementet vil legge mer vekt på dette i eieroppfølgingen. 

Våren 2020 viet media og Stortinget oppmerksomhet til sviktende intern kontroll, dårlig 

forretningskultur og store tap i Equinors USA-satsing. Det ble samtidig reist spørsmål ved Olje- og 

energidepartementets forvaltning av statens eierinteresser i selskapet. 

Riksrevisjonens kontroll med deleide selskaper er begrenset til å vurdere statsrådens forvaltning av 

eierinteressene i selskapet. Riksrevisjonen har bare rett på den informasjonen som departementet har 

mottatt fra selskapet. I utgangspunktet har ikke staten som eier rett på mer informasjon fra et deleid 

selskap enn det andre aksjonærer har. 

Undersøkelsen er basert på gjennomgang av interne dokumenter i Olje- og energidepartementet, 

rapporter som departementets rådgiver har utarbeidet for departementet, og Equinors offentlige 

rapportering siden 2011. Departementet har svart på spørsmål både skriftlig og i møter. Informasjon 

om forvaltningen av deleide selskaper hentes inn via eierdepartementet. Vi har derfor ikke kontaktet 

Equinors administrasjon, styre eller ekstern revisor gjennom denne undersøkelsen. 

Undersøkelsen tar utgangspunkt i følgende vedtak og forutsetninger fra Stortinget: 

 Lov om allmennaksjeselskaper 

 Reglement for økonomistyring i staten (økonomireglementet) 

 Meld. St. 13 (2010–2011) Aktivt eierskap − norsk statlig eierskap i en global økonomi 

 Meld. St. 27 (2013−2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, jf. Innst. 140 S (2014−2015) 

Innstilling fra næringskomiteen om et mangfoldig og verdiskapende eierskap 

 Meld. St. 8 (2019−2020) Statens direkte eierskap i selskaper − Bærekraftig verdiskaping 

 OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition 
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Et utkast til rapport ble forelagt Olje- og energidepartementet i brev 8. oktober 2020. Departementet 

har i brev 22. oktober 2020 og i møte 26. oktober 2020 gitt kommentarer til rapportutkastet. De fleste 

av kommentarene er innarbeidet i rapporten og i dette dokumentet. 

 

1 Konklusjoner 

 Olje- og energidepartementet har ikke stilt tydelige nok forventninger til åpenhet i Equinors 

offentlige rapportering om utenlandsinvesteringene 

 Olje- og energidepartementet har ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot 

utenlandsinvesteringenes bidrag til Equinors lønnsomhet 

 Olje- og energidepartementet har ikke hatt tilstrekkelig oversikt over innholdet i Equinors offentlige 

rapportering 

 

2 Riksrevisjonens merknader 

2.1 Olje- og energidepartementet har ikke stilt tydelige nok forventninger til 

åpenhet i Equinors offentlige rapportering om utenlandsinvesteringene 

Det følger av Meld. St. 27 (2013–2014) at staten forventer at selskaper med statlig eierandel er åpne 

om viktige forhold knyttet til virksomheten. For perioden 2007 til 2019 har Equinors portefølje i USA 

utgjort rundt 40 prosent av de samlede investeringene i utlandet og har stor betydning for selskapets 

langsiktige lønnsomhet. I forbindelse med en større kontroll av Equinors konsernregnskap for 2012 

anbefalte Finanstilsynet selskapet i 2014 å rapportere USA som et eget rapporteringssegment. 

Argumentasjonen for dette var at USA-virksomheten var det eneste forretningsområdet i Equinors 

konsern som ikke ble rapportert selvstendig, samtidig som det var et stort og viktig forretningsområde 

for selskapet. Equinors styre valgte ikke å etterkomme anbefalingen, og henviste til bransjepraksis. 

Departementet aksepterte den gang selskapets begrunnelse for ikke å etterkomme tilsynets 

anbefaling. Departementet viser til at det er styrets oppgave å fastsette retningslinjer for selskapets 

rapportering av finansiell og annen informasjon.  

Særlig fra 2011 til 2014 har Olje- og energidepartementet bedt Equinor vurdere muligheten for mer 

detaljert rapportering på landnivå. Forskrift om land-for-land-rapportering gjorde at Equinor fra 2014 

årlig har rapportert mer omfattende regnskapsdata, som investeringer, salgsinntekt og kostnader, 

fordelt på de enkelte land der selskapet har virksomhet, herunder fra USA. Denne rapporteringen er 

siden 2016 tatt inn i Equinors årsrapport, som i 2019 var på over 300 sider. Departementet har gitt 

uttrykk for at deler av informasjonen i land-for-land-rapporteringen er vanskelig tilgjengelig. Norske 

Finansanalytikeres Forening vurderte i 2011 at Equinors rapportering har vært mangelfull hva gjaldt 

utenforståendes mulighet til å evaluere lønnsomheten av USA-investeringene, og at selskapet har gitt 

mindre relevant informasjon enn eksempelvis Telenor ASA og DNB ASA. Adekvat rapportering til rett 

tid og stor grad av åpenhet om selskapets stadig større eksponering i nye land og markeder er 

avgjørende for gi et korrekt og dekkende bilde av selskapets resultater. Etter vårt syn er korrekt og 

dekkende rapportering en forutsetning for at aksjonærene og andre skal få tilstrekkelig informasjon til 

å ivareta sine interesser, og få informasjon om faktorer som vesentlig har påvirket resultatet og 

foretakets økonomiske stilling. Korrekt og dekkende informasjon er også avgjørende for at 

departementet skal kunne utøve et aktivt eierskap. Dette er særlig viktig gitt statens langsiktige 

interesse og størrelsen på statens aksjepost i selskapet samt selskapets økonomiske betydning for 

staten som eier. Åpenhet i rapporteringen er i seg selv et viktig hensyn, men økt åpenhet kan også 

være verdifremmende. Dette har også departementets egen rådgiver uttalt da de vurderte selskapets 

rapporteringspraksis på oppdrag fra departementet. Etter vår vurdering er det sannsynlig at styret vil 

etterkomme tydelige forventninger om åpenhet fra eier med kontrollerende innflytelse på 
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generalforsamlingen. Tydelige forventninger om åpenhet fra departementets side kan føre til bedre 

informerte investorer og høyere verdiskaping over tid. 

I 2020 fremsatte statsråden forventninger om mer åpenhet fra Equinor om resultater fra 

utenlandsinvesteringene og uttrykte behov for at relevant informasjon gjøres mer tilgjengelig hva 

gjelder selskapets virksomhet i USA. Etter vår vurdering er det kritikkverdig at dette ikke skjedde 

tidligere. Equinor besluttet i 2020 å rapportere den amerikanske virksomheten for seg, selv om det i 

2018 hadde sluttet å være et eget forretningsområde i konsernet. Vi har merket oss at selskapets 

virksomhet i Brasil ikke blir rapportert selvstendig, på bakgrunn av at Equinor mener det ikke er 

modent nok. Samme begrunnelse ble inntil november 2020 brukt av selskapet for ikke å rapportere 

fornybarvirksomheten separat. Etter vår oppfatning bør departementet vurdere å stille tydeligere 

forventninger om åpenhet til Equinor også på dette punktet. 

2.2 Olje- og energidepartementet har ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet 

rettet mot utenlandsinvesteringenes bidrag til Equinors lønnsomhet 

Det følger av eierskapsmeldingene at Olje- og energidepartementet skal stille forventninger til og følge 
opp at Equinor når statens mål med eierskapet. Målet med eierskapet i Equinor er høyest mulig 
avkastning over tid, og departementet har kommunisert et avkastningskrav til selskapet på 
konsernnivå. Equinor har ikke nådd Olje- og energidepartementets avkastningskrav for perioden 
2011–2019 sett under ett. Etter vår vurdering har selskapets investeringer i USA i vesentlig grad 
bidratt til dette. Equinor har i perioden hatt en mindre positiv utvikling enn selskapene departementet 
sammenligner Equinor med. 
 
OECDs retningslinjer for utøvelse av eierskap og selskapsledelse anbefaler at eier overvåker og 
vurderer selskapenes måloppnåelse. Meld. St. 27 (2013–2014) fastslår at staten vil legge vekt på å 
styrke den strategiske og økonomiske oppfølgingen av selskapene, og at det kan være en styrke for 
det enkelte selskap å kunne ha en strategisk dialog med en utfordrende eier. Departementet forventer 
at selskapet når målene det selv setter, blant annet knyttet til produksjon, reserveerstatningsrate og 
HMS. Problemstillinger knyttet til lønnsomhet er en del av eierdialogen mellom departementet og 
Equinor. Etter oljeprisfallet i 2014 har departementet stilt Equinor spørsmål om hvordan selskapet 
håndterer de svake resultatene fra blant annet USA. 
 
Departementet har i undersøkelsesperioden engasjert en rådgiver og fått omfattende informasjon om 
utenlandssatsingen fra denne, herunder to verdivurderinger av eiendelene i utlandet, men bare én 
vurdering av lønnsomheten av investeringene. Departementet viser til at også verdivurderingene sier 
noe om lønnsomheten. Etter vår vurdering vil verdien av eiendelene alltid være positiv, mens 
lønnsomheten av å anskaffe dem ikke trenger å være det. I sine interne gjennomganger av Equinors 
internasjonale virksomhet er departementet opptatt av oljeproduksjon og argumenterer med at 
lønnsom oljeproduksjon er hoveddriveren til avkastning på Equinors investerte kapital. For stor 
oppmerksomhet rettet mot produksjon kan etter vår mening føre til at andre drivere av lønnsomhet, 
som kostnader, blir oversett. Vi kan heller ikke se at Olje- og energidepartementet i noen særlig grad 
har benyttet de nye regnskapsdataene i Equinors land-for-land-rapportering i sine interne analyser, 
slik som kontroll- og konstitusjonskomiteen forventet da den behandlet Riksrevisjonens forrige rapport 
om departementets eieroppfølging av Equinor. Den overdrevne oppmerksomheten på oljeproduksjon 
mener vi er kritikkverdig. 
 
Equinors investeringer i utlandet har siden begynnelsen på USA-satsningen i 2007 oversteget nivået 
på investeringene i Norge. Utenlandsinvesteringene har vært mer risikofylte, og økt risiko stiller i sin 
tur krav om høyere forventet avkastning. Etter vår vurdering har dette også implikasjoner for hvilken 
informasjon departementet bør sikre seg om investeringene, enten fra selskapet eller på annet vis. 
Det ville, etter vår mening, vært naturlig at staten som en strategisk utfordrende eier hadde etterspurt 
informasjon som gjorde det mulig å foreta egne vurderinger av selskapets risiko og avkastning på 
investeringer i utlandet. 
 
I Dokument 3:2 (2011–2012) anbefalte Riksrevisjonen at Olje- og energidepartementet burde styrke 
oppfølgingen av at de internasjonale investeringene på sikt gir et tilfredsstillende resultat. Både 
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departementet og kontroll- og konstitusjonskomiteen delte dette synet i sin behandling av saken. Etter 
vår vurdering bør dette arbeidet styrkes ytterligere. 

2.3 Olje- og energidepartementet har ikke hatt tilstrekkelig oversikt over 

innholdet i Equinors offentlige rapportering 

I reglement for økonomistyring i staten står det at oppfølging av statlig eide selskaper skal tilpasses 

statens eierandel, selskapets egenart, risiko og vesentlighet. Som majoritetsaksjonær i Equinor 

baserer Olje- og energidepartementet sine vurderinger av selskapets resultater i stor grad på offentlig 

informasjon fra selskapet.  

Årsrapporten er et viktig verktøy for eiers strategiske og økonomiske oppfølging av et deleid selskap. 

Omtalen i Equinors årsrapporter av den internasjonale satsingen samlet og for de respektive 

investeringslandene har i løpet av undersøkelsesperioden blitt mer omfattende. I 2017 krevde en 

endring i forskrift om land-for-land-rapportering at selskapet inkluderer opplysninger om akkumulert 

fortjeneste per datterselskap i sin konsernrapport. Disse viste blant annet betydelige tap på 

investeringene i USA. Olje- og energidepartementet ble først klar over implikasjonen av de rapporterte 

tapene gjennom omtale i media to år senere. Selskapets årsrapporter viste også at tapene i USA var 

større enn det departementet var klar over. På denne bakgrunn har departementet i 2020 bedt om et 

årlig møte med Equinor der selskapet skal orientere om forhold i årsrapporten staten som eier bør ha 

kjennskap til. Dette er etter vår vurdering positivt. Samtidig bør det kunne forventes at en aktiv og 

informert eier i et vesentlig selskap som Equinor har god oversikt og forståelse av innholdet i 

selskapets årsrapport, også når informasjonen er kompleks og lite tilgjengelig. Dette er desto viktigere 

ettersom prinsippet om likebehandling av aksjeeiere begrenser muligheten for utveksling av 

informasjon mellom selskapet og departementet som majoritetseier. Departementet har etter vår 

vurdering ikke i tilstrekkelig grad hatt en slik oversikt. 

 

3 Riksrevisjonens anbefalinger 

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet: 

 stiller tydelige forventninger om åpenhet i Equinors rapportering, slik at allmenheten og investorer 

settes bedre i stand til å vurdere risiko og lønnsomhet av Equinors investeringer i utlandet. 

 i større grad vurderer lønnsomhet, risiko og avkastning i Equinors utenlandsinvesteringer. 

 

4 Departementets oppfølging 

Statsråden er enig i at åpenhet er viktig for aksjeeiere, kapitalmarkedet og andre interessenter og at 

mer åpenhet om investeringer kan ha verdifremmende effekt. Hva gjelder de totale regnskapsmessige 

tapene i USA som Equinor har rapportert på i årsrapportene for 2017 til 2019, viser statsråden til at 

dette kunne vært gjort tydeligere. Samtidig påpeker statsråden at det er styrets oppgave å fastsette 

retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon, herunder hvilke 

rapporteringssegmenter som skal benyttes.  

Statsråden påpeker at undersøkelsesperioden omfatter et av de tre største oljeprisfallene som har 

funnet sted etter andre verdenskrig, og at Equinor på tross av dette har levert en årlig totalavkastning 

på 7,7 prosent til sine eiere på Oslo Børs. Dette er høyere enn det selskaper som Shell, Eni, 

ExxonMobil, Chevron og BP har oppnådd på sine respektive børser. I motsetning til Riksrevisjonen 

mener departementet at man bør ta utgangspunkt i lokal valuta når man skal sammenligne 

selskapenes utvikling. Statsråden deler Riksrevisjonens vurdering at investeringene i USA har påvirket 

totalavkastningen i perioden negativt. 
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Statsråden viser til at departementet siden Riksrevisjonens forrige undersøkelse har styrket 

eieroppfølgingen av Equinor, herunder selskapets internasjonale portefølje. Blant annet har 

departementet engasjert meglerhuset Arctic Securities som rådgiver som har levert omfattende 

informasjon om og vurderinger av Equinors utenlandssatsing. Nedskrivninger, men også 

kostnadsforbedringer og andre tiltak for økt lønnsomhet har vært sentrale temaer i eierdialogen. 

Statsråden er ikke enig i at departementet har rettet for stor oppmerksomhet mot oljeproduksjon, og 

viser til at lønnsom oljeproduksjon også inkluderer aspekter som kostnader. Departementet vil 

fortsette å være opptatt av dette. 

Departementet vil følge opp anbefalingene fra Riksrevisjonen i en aktiv eierdialog med Equinor. 

5 Riksrevisjonens sluttmerknad 

Riksrevisjonen har ingen ytterligere merknader. 
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Sak 5: Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer 

Formålet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad Bane NOR når målene for drift, 

vedlikehold og investeringer, og om foretaket har etablert et system for å måle produktiviteten. Videre 

har formålet vært å undersøke om Samferdselsdepartementet har tilstrekkelig styringsinformasjon til å 

følge opp effektiviteten i Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer. 

Bane NOR SF ble etablert med jernbanereformen fra 1. januar 2017 for å bidra til mer effektiv 

forvaltning av jernbaneinfrastrukturen. Bevilgningen til drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen 

skal bidra til en driftsstabil jernbane. Det er også et mål å gjennomføre investeringsprosjektene 

innenfor kostnadsrammene. Det har vært en betydelig vekst i bevilgningene til drift, vedlikehold og 

investeringer i jernbaneinfrastrukturen. Det er viktig at bevilgningene blir brukt på en tilfredsstillende 

måte, og at målene med bevilgningene og etableringen av Bane NOR nås. Bane NORs virksomhet er 

av stor samfunnsmessig betydning, og det er derfor viktig at departementet følger opp at Bane NOR 

bidrar til en effektiv forvaltning av jernbaneinfrastrukturen. Riksrevisjonens undersøkelse er begrunnet 

ut fra denne vesentligheten og den risikoen som over mange år har vært knyttet til jernbanedriften. 

Undersøkelsen er også en oppfølging av Riksrevisjonens rapport om effektivitet i vedlikehold av 

jernbanenettet (Dokument 3:10 (2015–2016)). I innstillingen til rapporten (Innst. 47 S (2016–2017)) 

pekte kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget på at en forbedring av driftsstabiliteten i 

togtrafikken og drift og vedlikehold av jernbanen har vært omtalt som høyt prioriterte områder i alle 

statsbudsjettene de siste 15 årene. Komiteen støttet Riksrevisjonens oppfatning av at det var 

kritikkverdig at resultatene for driftsstabilitet ikke var bedret totalt i perioden 2006–2014, gitt økningen i 

bevilgningene til vedlikehold. Komiteen understrekte at det var viktig at nødvendige styringsverktøy 

var på plass og ble tatt i bruk ved etableringen av Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Det var også 

viktig å sikre resultatmålbarhet.  

Undersøkelsen er basert på dokumentanalyse, regnskapsanalyse og analyse av 

investeringsprosjekter, samt skriftlige og muntlige spørsmål til Samferdselsdepartementet, Bane NOR, 

foretakets styreleder og Jernbanedirektoratet. Spørsmålene er besvart gjennom brev og i møter.  

Undersøkelsen tar utgangspunkt i følgende vedtak og forutsetninger fra Stortinget: 

 Lov om statsforetak 

 Meld St. 27 (2014−2015) På rett spor − reform av jernbanesektoren, jf. Innst. 386 S (2014−2015) 

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om På rett spor − reform av 

jernbanesektoren 

 Meld. St. 33 (2016−2017) Nasjonal transportplan 2018−2029, jf. Innst. 460 S (2016−2017) 

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2018−2029 

 Meld. St. 27 (2013−2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, jf. Innst. 140 S (2014−2015) 

Innstilling fra næringskomiteen om et mangfoldig og verdiskapende eierskap 

 Meld. St. 8 (2019−2020) Statens direkte eierskap i selskaper − Bærekraftig verdiskaping 

 Meld. St. 17 (2019−2020) Noen saker om jernbane 

 Prop. 1 S (2019−2020) Samferdselsdepartementet  

 Dokument 3:10 (2015−2016) Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av 

jernbanenettet 

 Reglement for økonomistyring i staten (økonomireglementet) § 10 

Rapporten ble forelagt Samferdselsdepartementet ved brev av 16. september 2020. Departementet 

har i brev av 12. oktober 2020 gitt kommentarer til rapportutkastet. Kommentarene er i all hovedsak 

innarbeidet i rapporten og i dette dokumentet. 
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1 Konklusjoner 

 Driftsstabiliteten i jernbanenettet er ikke forbedret etter at Bane NOR ble etablert. 

 Bane NOR har fått bedre oversikt over infrastrukturen, men har fortsatt ikke et system som er godt 

nok til å måle produktiviteten i driften og vedlikeholdet av jernbanenettet.  

 Bane NOR har ikke god nok kontroll med kostnadene i store investeringsprosjekter. 

 Samferdselsdepartementet har fått for lite styringsinformasjon til å følge opp effektiviteten i Bane 

NORs drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen. 

 

Etter Riksrevisjonens vurdering er det kritikkverdig at Bane NOR fortsatt ikke har et godt nok system 

for å måle produktiviteten, ikke har god nok kontroll med kostnadene i store investeringer og at 

Samferdselsdepartementet har fått for lite styringsinformasjon til å følge opp effektiviteten. 

 

2 Riksrevisjonens merknader 

2.1 Driftsstabiliteten i jernbanenettet er ikke forbedret etter at Bane NOR ble 

etablert 

Hovedmålet med bevilgningen til drift og vedlikehold er å bidra til en sikker og driftsstabil jernbane. 

Innst. 47 S (2016–2017) til Riksrevisjonens rapport om effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet 

(Dokument 3:10 (2015–2016)) viste til at økte bevilgninger til vedlikehold av jernbanen over mange år 

ikke hadde ført til at målene for kvaliteten på infrastrukturen (driftsstabilitet) ble nådd. Dette skyldtes 

særlig et økt vedlikeholdsbehov og mangler ved styringen av vedlikeholdet. Kontroll- og 

konstitusjonskomiteen påpekte at drift og vedlikehold av jernbanen og en forbedring av 

driftsstabiliteten i togtrafikken har vært omtalt som høyt prioriterte områder i alle statsbudsjettene de 

siste 15 årene, og støttet Riksrevisjonens oppfatning om at det var kritikkverdig at resultatene for 

driftsstabiliteten ikke var bedret totalt i perioden 2006–2014, gitt økningen i bevilgningene til 

vedlikehold.  

Driftsstabilitet brukes som et mål for kvaliteten på infrastrukturen i jernbanesektoren, og det er det 

primære målet for sektorpolitisk måloppnåelse i Bane NOR. Målet er konkretisert med måltall for 

oppetid, regularitet og punktlighet. Undersøkelsen viser at driftsstabiliteten ikke er forbedret etter 

etableringen av Bane NOR. Punktlighetsmålet ble ikke nådd i 2018 og 2019. Regularitetsmålet og 

oppetidsmålet ble ikke nådd i 2017–2019. I samme periode har Bane NORs kostnader til drift og 

vedlikehold økt fra 7,0 milliarder kroner til 8,1 milliarder kroner, eller nær 17 prosent. Etter vår 

vurdering betyr dette at hovedfunnet fra Riksrevisjonens rapport fra 2016 om at økte bevilgninger i 

liten grad har ført til at målene for driftsstabilitet nås, også gjelder for perioden 2017–2019, det vil si 

etter at Bane NOR ble etablert.  

Målene om driftsstabilitet er ifølge Bane NOR utfordrende å nå på grunn av økt togtrafikk de siste ti 

årene som har økt slitasjen på infrastrukturen, og et økende vedlikeholdsetterslep. I tillegg har 

infrastrukturkapasiteten vært presset. Vedlikeholdsetterslepet er beregnet til over 20 milliarder kroner 

ved inngangen til 2020 og har økt med om lag 12 prosent siden 2017. Bane NOR arbeider for å 

redusere vedlikeholdsetterslepet slik at driftsstabiliteten forbedres, og har gjennomført en 

omorganisering for å frigjøre midler til vedlikehold. Måloppnåelsen kan også avhenge av ytre forhold 

som Bane NOR ikke kan påvirke. Indikatorene kan blant annet påvirkes av at tog som er forsinket, 

innstilles for å forbedre punktligheten. Bane NOR viser til at måloppnåelsen ikke påvirkes umiddelbart 

av enkelttiltak i infrastrukturen, men at systematisk gjennomførte tiltak på sikt vil gi forbedret 

måloppnåelse. Selv om økt vedlikehold kan gi bedre driftsstabilitet, er det altså ikke nødvendigvis slik 

at økte ressurser til vedlikehold gir bedre resultater for indikatorene for driftsstabilitet. Etter vår 
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vurdering bør derfor disse resultatene tolkes med forsiktighet når man skal vurdere foretakets 

måloppnåelse.  

Bane NOR skal ha effektiv drift og nå jernbanereformens mål om reduserte utgifter til forvaltning, drift 

og vedlikehold av infrastruktur. Dersom Bane NORs produktivitet øker, vil staten oppnå mer drift og 

vedlikehold for bevilgningene, noe som igjen kan gi høyere driftsstabilitet. Bane NOR har et mål om å 

oppnå en produktivitetsøkning på 15 prosent i 2023 sammenlignet med 2018, og har to indikatorer for 

dette målet. Den ene indikatoren skal vise om Bane NOR gjennomfører mer kjernevirksomhet uten at 

administrasjonskostnadene øker proporsjonalt, det vil si at man øker produktiviteten innenfor 

administrative funksjoner. I 2019 hadde Bane NOR lavere administrasjonskostnader i forhold til de 

totale drifts- og vedlikeholdskostnadene enn i 2018. Kostnadene til drift og vedlikehold økte uten at 

administrasjonskostnadene økte tilsvarende. Den andre indikatoren for produktivitet vurderer forholdet 

mellom drifts- og vedlikeholdskostnader og antall kjørte togkilometer. Undersøkelsen viser at 

indikatoren har hatt en negativ utvikling etter at Bane NOR ble etablert, og at den ligger under målet 

for 2019. Drifts- og vedlikeholdskostnadene har økt for å innhente vedlikeholdsetterslepet, mens antall 

kjørte togkilometer falt fra 2018 til 2019 grunnet nedetid for persontog og godstog. Etter vår vurdering 

gir ikke indikatorene informasjon om hvorvidt det faktisk ble utført mer drift og vedlikehold for 

bevilgningene, og resultatene bør derfor tolkes med forsiktighet.  

Bane NOR skal redusere utgiftene til forvaltning, drift og vedlikehold av infrastrukturen med anslagsvis 

2,4 milliarder kroner i perioden 2019–2027 gjennom langsiktige avtaler om fornyelse av jernbanen, 

effektiviseringsprogrammer og konkurranseutsetting. Styret i Bane NOR har ansvaret for at konsernet 

driver virksomheten på en effektiv måte, at bevilgninger anvendes effektivt, og at gevinstene med 

jernbanereformen nås. En forutsetning for at jernbaneinfrastrukturen skulle forvaltes mer effektivt, var 

ifølge jernbanereformen at vedlikeholdet skulle konkurranseutsettes, og at Bane NOR skulle klare å 

effektivisere vedlikeholdsarbeidet. Bane NOR har i 2019 etablert et datterselskap, Spordrift AS, som 

blant annet utfører beredskap, feilretting, fornyelse og korrektivt vedlikehold. Spordrift AS skal 

vedlikeholde infrastrukturen i konkurranse med andre aktører i markedet. Målet har vært at 

vedlikeholdet skal utføres mer kostnadseffektivt, med gevinster allerede i etableringsåret. Vi har 

merket oss at Bane NOR har opplyst at konkurranseutsettingen har gitt foretaket vesentlige 

merkostnader og vil gi merkbare resultater først i 2021.  

2.2 Bane NOR har fått bedre oversikt over infrastrukturen, men har fortsatt 

ikke et system som er godt nok til å måle produktiviteten i driften og 

vedlikeholdet av jernbanenettet  

Innst. 47 S (2016–2017) viser til at styringen og oppfølgingen av vedlikeholdsarbeidet i tidligere 

Jernbaneverket var svak – det manglet styringsverktøy, dokumentasjonen av tilstanden på 

infrastrukturen var ufullstendig, og det fantes ikke noe system som målte produktiviteten i 

vedlikeholdsarbeidet. Kontroll- og konstitusjonskomiteen forventet at dette skulle være på plass med 

etableringen av Bane NOR i 2017.  

Undersøkelsen viser at Bane NOR har fått bedre oversikt over infrastrukturen. Antall registrerte 

objekter har økt fra om lag 768 000 i 2015 til 1 025 400 i 2020. Dokumentasjonen av tilstanden på 

banen er imidlertid fortsatt ufullstendig, og foretaket har ennå ikke klart å etablere et system som 

måler produktiviteten i vedlikeholdsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Da Bane NOR ble etablert, 

var det ingen systemer som koblet kostnader, tiltak og ressursinnsats med måloppnåelsen og 

kvaliteten på arbeidet, og dette er fortsatt ikke på plass. Bane NOR har laget en vedlikeholdsstrategi 

med tiltak og systemer for å få bedre oversikt over infrastrukturens tilstand og behov, og for å oppnå et 

mer målrettet og effektivt vedlikehold av jernbanenettet. Ifølge Samferdselsdepartementet har Bane 

NOR arbeidet systematisk med å utvikle indikatorer for produktivitet, og enkelte indikatorer er utviklet 

og implementert. Departementet viser til at arbeidet fortsetter for å utvikle treffsikre indikatorer, men at 

dette er krevende på grunn av kompleksiteten i arbeidet og fordi effektiviteten i Bane NORs samlede 

produksjon er vanskelig målbar i én indikator. 
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Vi har merket oss at Bane NORs indikatorer på kort sikt sier lite reelt om Bane NORs produktivitet, og 

at Bane NOR mener det er ønskelig å øke driften og vedlikeholdet for å innhente 

vedlikeholdsetterslepet, selv om dette påvirker indikatoren for produktivitet negativt. For å måle 

produktiviteten i drifts- og vedlikeholdsarbeidet må det blant annet finnes informasjon som kan knytte 

ressursinnsatsen (for eksempel kostnadene) til produksjonen (det utførte drifts- og 

vedlikeholdsarbeidet). Bane NOR har ikke klart å koble driftsdata (mengdemålinger) med økonomiske 

data og synes det er krevende å finne et godt uttrykk for den samlede produksjonen. Det er derfor 

fortsatt uklart om økte vedlikeholdskostnader har gitt en tilsvarende økning i produksjonen (utført 

vedlikehold) de siste årene. Vi mener derfor at Stortingets forventning om at produktiviteten i 

vedlikeholdsarbeidet skal kunne måles, så langt ikke er oppfylt. Det er etter vårt syn viktig at Bane 

NOR utvikler mål og indikatorer som samlet sett gir et godt og dekkende bilde av foretakets 

måloppnåelse og effektivitet innen drift og vedlikehold. Etter vår vurdering burde Bane NOR etter 

nærmere fire års drift ha kommet lengre i etableringen av et system for å måle produktiviteten i driften 

og vedlikeholdet.   

2.3 Bane NOR har ikke god nok kontroll med kostnadene i store 

investeringsprosjekter 

Målet med bevilgningen til investeringer i jernbanen er å gjennomføre utbyggingen av jernbanenettet 

innenfor kostnadsrammene for å bygge opp om hovedmålene i Nasjonal transportplan. Bane NOR 

brukte 11,1 milliarder kroner til utbyggingsprosjekter i 2019, en opptrapping på nær 43 prosent siden 

2017. For å ha kostnadseffektiv gjennomføring er det viktig at Bane NOR har god kontroll med 

kostnadene i investeringsprosjekter.   

For intercity-prosjekter under planlegging eller utbygging er det en samlet økning i 

kostnadsestimatene på 63,4 milliarder kroner, eller nær 43 prosent, sammenlignet med estimatene i 

konseptvalgutredningen (KS1), jf. tabell 1 nedenfor. Hovedårsakene til kostnadsøkningene på 

intercity-prosjektene er ifølge Bane NOR utfordringer med grunnforhold, grunnerverv og økt omfang 

som følge av økt kompleksitet og nye elementer.  
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Tabell 1 Avvik mellom estimater i konseptvalgutredningen (KS1) og nye 

kostnadsestimater for jernbaneprosjekter, i millioner kroner* 

Prosjekt Planlagt 
sluttdato  

Estimat i 
konseptvalg-
utredning (KS1)* 

Kostnadsestimat per 
august 2020** 

Avvik 

 
Dovrebanen 

    

Venjar – Langset 2023 4 996 6 847              1 851  

Kleverud – Sørli 2027 5 703 7 316             1 613  

Sørli – Åkersvika 2027 4 298 6 372              2 074  

Åkersvika – Brumunddal 2034 7 862 12 725              4 863  

Brumunddal – Moelv  8 808 10 320              1 512  

 
Vestfoldbanen 

    

Drammen – Kobbervikdalen 2025 4 276 12 805              8 529 

Nykirke – Barkåker 2024 7 677 6 762 -915  

Tønsberg – Stokke 2032 11 722 11 592                 -130  

Stokke – Larvik 2032 20 790 20 022       -768  

 
Østfoldbanen 

    

Follobanen 2022 27 234 35 000              7 766  

Sandbukta – Moss – Såstad 2024 10 031 12 507              2 476  

Haug – Seut 2030 3 802 13 010              9 208  

Seut – Klavestad 2033 8 729 29 518            20 789  

 
Ringeriksbanen 
 

  
21 966 

 
26 532*** 

 
4 566 

 
Sum 

  
147 894 

 

 
211 328 

 
63 434 

Kilde: Bane NOR  
*2020-kroner, hele estimatet er indeksjustert med 3,2 pst. KS1 er ikke gjennomført av Bane NOR.    

**Estimater er i 2020-kroner og reflekterer det som prosjektene anser som forventet sluttkostnad i 2020-kroner med det kjente 

arbeidsomfanget.  

*** Dette er jernbaneandelen.  

 

Bane NORs evne til å holde avtalte tidsfrister og kostnadsrammer for store investeringsprosjekter gir 

en viss indikasjon på hvor effektiv utførelsen er, selv om det kan være flere årsaker til et eventuelt 

endringsbehov, for eksempel urealistiske kostnadsestimater og forhold som Bane NOR i liten grad kan 

påvirke. Bane NORs oversikt over planlagt og faktisk oppstart og ferdigstillelse for 

investeringsprosjektene viser at Follobane-prosjektet og enkelte andre prosjekter er forsinket, men at 

de fleste prosjektene er startet opp og ferdigstilt som planlagt.  

Jernbaneverkets virksomhet er i hovedsak videreført i Bane NOR for store jernbaneprosjekter etter at 

konseptvalgutredninger er gjennomført. Jernbaneverkets og Bane NORs evne til å holde seg innenfor 

styrings- og kostnadsrammer kan vurderes ved å sammenligne resultatene for jernbaneprosjektene 

med idealet og med statens portefølje av store investeringsprosjekter. Styringsrammen P50 og 

kostnadsrammen P85 er de kostnadsestimatene som det er henholdsvis 50 og 85 prosent 

sannsynlighet for at sluttkostnadene ender innenfor når prosjektet er ferdigstilt. Idealet er at 

henholdsvis 50 prosent og 15 prosent av investeringsprosjektene i en portefølje overskrider rammene 

for P50 og P85. Halvparten av Bane NORs 14 mindre prosjekter har sluttkostnader eller anslåtte 

sluttkostnader over styringsrammen P50, i tråd med idealet. Blant Bane NORs (og Jernbaneverkets) 

18 største investeringsprosjekter som er ferdigstilt eller under utbygging i perioden 2004–2019, har 

66,7 prosent sluttkostnader eller anslåtte sluttkostnader over styringsrammen. Andelen prosjekter med 

sluttkostnader over styringsrammen er derfor 16,7 prosentpoeng høyere enn idealet for en portefølje, 

og 6,7 prosentpoeng høyere enn for statens portefølje av investeringsprosjekter. Videre overskrider 

38,9 prosent av de store investeringsprosjektene i Bane NOR kostnadsrammen. Dette er vesentlig 
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høyere enn idealet på 15 prosent og svakere enn for statens portefølje, som har en andel på 27 

prosent over kostnadsrammen.  

Jernbanedirektoratet og Bane NORs avtaler om investeringsprosjekter er basert på at Bane NOR skal 

holde kostnadene innenfor styringsrammen P50, fordi det er vurdert som et godt prinsipp for å holde 

kostnadene nede. Når Bane NOR ikke klarer å overholde P50 eller framdriftsplanen for prosjekter, 

sender Bane NOR endringsmeldinger til direktoratet. Jernbanedirektoratets vektlegging av 

styringsrammen for investeringsprosjekter i avtalestyringen av Bane NOR burde etter vår vurdering 

gitt grunnlag for økt kontroll med kostnadene i investeringsprosjekter, men det har så langt ikke hatt 

nevneverdig effekt på kostnadene. Bane NOR sender mange endringsmeldinger til direktoratet om 

økte kostnader for prosjekter. De store økningene i kostnadsestimatene skaper utfordringer for 

gjennomføringen av jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan. Vår vurdering er derfor at det så 

langt ikke har blitt synlige forbedringer i kontrollen med kostnadene i store utbyggingsprosjekter etter 

at Bane NOR ble etablert.  

Bane NOR skal bidra til at målet om å redusere byggekostnadene i jernbaneinfrastrukturprosjekter 

nås. Målet er en del av Samferdselsdepartementets gevinstrealiseringsplan for jernbanereformen. 

Bane NORs oppfølging av gevinstrealiseringsplanen omfatter bare tre jernbaneprosjekter. En 

gevinstrealisering på om lag 1 milliard kroner er knyttet til reduserte byggekostnader for ett av 

prosjektene, mens to prosjekter er anslått å få kostnadsøkninger ut over P50. Bare det ene prosjektet 

med kostnadsanslag under vedtatte rammer inngår i Bane NORs og departementets beregninger av 

gevinster, mens de to prosjektene med kostnadsanslag over vedtatte rammer ikke inngår i 

beregningene, selv om kostnadsøkningene for to av prosjektene overstiger gevinstene for det ene 

prosjektet. Etter vår vurdering gir det ikke en reell oversikt over gevinstene ved jernbanereformen når 

det bare er det ene prosjektet med gevinster som tas med i Bane NORs og departementets 

gevinstberegning.  

Bane NOR har omorganisert byggherreorganisasjonen og innført en ny prosjektmodell for enhetlig og 

effektiv prosjektgjennomføring. Det er positivt at Bane NOR har tiltak for å forbedre 

prosjektgjennomføringen, men det er for tidlig å si om tiltakene vil gi lavere byggekostnader. Bane 

NORs indikatorer for effektivitet i investeringer viser så langt svake resultater. Bane NOR har et mål 

om å gjennomføre prosjekter uten kostnadsavvik. Resultatet var imidlertid et overforbruk på 

1,4 milliarder kroner per 31. desember 2019, i stor grad drevet av Follobane-prosjektet. Bane NOR har 

et mål om å redusere utbyggingskostnadene med 9 milliarder kroner innen 2029. Prognosen for 

byggekostnader viser derimot netto kostnadsøkninger på 9 milliarder kroner. Bane NOR mener at 

4 milliarder kroner av kostnadsøkningene kan tilskrives forhold som foretaket i liten grad kan påvirke. 

Kostnadsøkningene for utbyggingsprosjektene gjør det svært krevende for Bane NOR å nå de 

opprinnelige målene, og Bane NOR har behov for å revurdere målet. Bane NOR har også et behov for 

å revurdere utgangspunktet som man måler reduksjonen av byggekostnader mot, og for å forbedre 

indikatorene. Vi vil derfor påpeke at Bane NOR så langt ikke har klart å nå foretakets egne mål om 

effektivitet i investeringsprosjekter eller å utvikle indikatorer som måler effektiviteten i 

investeringsprosjekter på en god nok måte.   

Undersøkelsen viser at Samferdselsdepartementet er bekymret for kostnadsutviklingen i 

jernbanesektoren. Selv om departementet opplever at styret og ledelsen i Bane NOR jobber godt med 

å profesjonalisere foretaket mot en mer helhetlig og systematisk kostnadsstyring av både 

enkeltprosjekter og prosjektporteføljen, mener departementet at det gjenstår et stykke arbeid før 

foretaket kan sies å ha god nok styring og kontroll med kostnadene i de store investeringsprosjektene. 

Til tross for at ikke alle kostnadsøkningene i jernbaneprosjektene skyldes dårlig kostnadskontroll hos 

Bane NOR, mener vi at størrelsen på kostnadsøkningene og andelen prosjekter med 

kostnadsøkninger tilsier at Bane NOR så langt ikke har god nok kontroll med kostnadene i store 

investeringsprosjekter. 
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2.4 Samferdselsdepartementet har fått for lite styringsinformasjon til å følge 

opp effektiviteten i Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer i 

jernbaneinfrastrukturen 

Innst. 47 S (2016–2017) viser til at det var lite informasjon om hvorvidt bevilgningene til vedlikehold 

ble brukt effektivt. Kontroll- og konstitusjonskomiteen forventet at anbefalingene fra Riksrevisjonen 

ville bli innarbeidet ved oppstarten av ny styringsstruktur for jernbanen 1. januar 2017. Kontroll- og 

konstitusjonskomiteen forventet videre at Samferdselsdepartementet ville sørge for at det foreligger 

nødvendig og pålitelig styringsinformasjon. Det var også en forventning om at departementet skulle 

vurdere om resultatmålene som er satt, gir tilstrekkelig styringsinformasjon om effektiviteten i 

vedlikeholdet av jernbanenettet.  

Ifølge Samferdselsdepartementet har utviklingen av styrings- og kontrollsystemer i Bane NOR vært 

høyt prioritert for å få en mer profesjonell styring. Departementet har latt Bane NOR få tid til å utforme 

indikatorer som skal gjøre det mulig å følge opp produktivitetsutviklingen, og mener at Bane NOR har 

arbeidet systematisk med å utvikle indikatorer for produktivitet. Som følge av at Bane NOR ennå ikke 

har utviklet indikatorer som måler produktiviteten på en god måte, har Samferdselsdepartementet 

fremdeles lite informasjon om hvorvidt bevilgningene brukes effektivt. Departementet har derfor så 

langt ikke sørget for at det faktisk foreligger nødvendig og pålitelig styringsinformasjon.  

Undersøkelsen viser at Bane NOR ikke har klart å finne gode måter å måle produktiviteten i drift og 

vedlikehold og effektiviteten i investeringer på. Videre har det kommet fram at driftsstabiliteten 

påvirkes av flere forhold utenfor Bane NORs kontroll. Dessuten gir departementets 

gevinstrealiseringsplan for jernbanereformen etter vår vurdering ikke en reell oversikt over gevinstene 

ved jernbanereformen for investeringsprosjekter når det bare er det ene investeringsprosjektet med 

gevinster som tas med i Bane NORs og departementets gevinstberegning. Indikatorene for 

driftsstabilitet, produktivitet i drift og vedlikehold og effektivitet i investeringer, samt oppfølgingen av 

investeringer i gevinstrealiseringsplanen, gir departementet lite styringsinformasjon til å følge opp 

effektiviteten i Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen. 

Etter vår vurdering burde departementet ha forsikret seg om at det forelå bedre styringsinformasjon nå 

som det har gått nesten fire år siden Bane NOR ble etablert. 

 

3 Riksrevisjonens anbefalinger 

Riksrevisjonen anbefaler at Samferdselsdepartementet følger opp at:  

 Bane NOR etablerer et system som er godt nok til å måle produktiviteten i driften og vedlikeholdet 

av jernbanenettet. 

 Bane NOR får bedre kostnadskontroll i store investeringsprosjekter. 

 det foreligger nødvendig og pålitelig styringsinformasjon for å følge opp effektiviteten i Bane NORs 

drift, vedlikehold og investeringer i jernbaneinfrastrukturen.  

 

4 Departementets oppfølging 

Samferdselsministeren er enig i Riksrevisjonens hovedfunn og anbefalinger. Statsråden har 

forventninger til at endringene i sektoren som følger av jernbanereformen, skal gi resultater raskt. 

Samferdselsdepartementet vil derfor i eierdialogen med Bane NOR fortsette å vektlegge forventninger 

om at foretaket raskt får på plass systemer for å måle produktiviteten, har god kontroll med 

kostnadene i store investeringer og at departementet som eier får god nok styringsinformasjon til å 

følge opp effektiviteten.  
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Departementet vil følge opp Riksrevisjonens merknader og anbefalinger gjennom eierdialogen og ved 

å iverksette konkrete tiltak. Tiltakene retter seg både mot departementets rolle som eier og som 

budsjett- og sektormyndighet.  

Departementet har engasjert en ekstern rådgiver som skal gjennomføre en selskapsgjennomgang av 

Bane NOR. Selskapsgjennomgangen skal gi innspill til forhold som departementet bør ha spesielt 

fokus på i eieroppfølgingen av foretaket. 

 

5 Riksrevisjonens sluttmerknad 

Riksrevisjonen har ingen ytterligere merknader. 
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Sak 6: Informasjonssikkerhet i Norfund 

Våren 2020 ble Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) svindlet for 

om lag 100 millioner kroner etter et målrettet dataangrep.   

Svindelen skjedde gjennom at en ansatts e-postkonto ble kompromittert i september 2019. Den 

kompromitterte e-postkontoen ble i flere måneder overvåket av svindlerne. Gjennom denne 

overvåkingen fikk svindlerne i mars 2020 informasjon om en nært forestående transaksjon mellom 

Norfund og finansinstitusjonen LOLC Plc. i Kambodsja. Svindlerne opprettet falske e-postkontoer og 

utga seg for å være henholdsvis Norfund og LOLC. Ved å infiltrere kommunikasjonen fikk svindlerne 

endret betalingsdetaljene slik at 100 millioner kroner ble overført til svindlernes bankkonto i Mexico 

16. mars 2020. Norfund oppdaget svindelen 30. april 2020. 

Figur 1 Hvordan skjedde svindelen? 

 

 

Mange virksomheter utsettes hvert år for dataangrep. Svindel gjennom sosial manipulering, det vil si 

at svindleren manipulerer betaleren til å gjennomføre en transaksjon, har økt betydelig de siste årene. 

Risikoen datakriminalitet utgjør, stiller økte krav til informasjonssikkerhet både når det gjelder tekniske 

sikkerhetsløsninger, interne rutiner, organisering og sikkerhetskultur. 

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere Norfunds arbeid med risikostyring på 

informasjonssikkerhetsområdet med utgangspunkt i svindelen selskapet ble utsatt for våren 2020. Det 

er ikke foretatt en fullstendig gjennomgang av Norfunds internkontroll eller av eierstyringen av 

Norfund. 

Undersøkelsen er basert på dokumentanalyse og intervjuer. I tillegg er det gjennomført kontroller av 

sikkerhetstiltak i Norfunds IKT-systemer.  

Undersøkelsen omfatter perioden fra 2017 til august 2020. 

Undersøkelsen tar utgangspunkt i følgende vedtak og forutsetninger fra Stortinget: 

27. september 2019
En brukerkonto til 

en ansatt i Norfund 
blir kompromittert, 
sannsynligvis basert 

på «phishing».

27. september 2019–16. mars 2020

Oktober 2019–
februar 2020

Svindlerne 
kartlegger rutiner 
for utbetalinger i 

Norfund ved å 
overvåke e-post-
korrespondanse.

10. mars 2020
Svindlerne utgir seg for 
å være LOLC og sender 

endret 
betalingsinstruks til 

Norfund. Den endrede 
instruksen ber om at 
pengene utbetales til 
en konto i en bank i 

Mexico. Denne 
kontoen kontrolleres 

av svindlerne.

16. mars 2020
100 millioner kroner 

utbetales til 
kontoen som er 
kontrollert av 

svindlerne.

LOLC blir informert 
om at utbetalingen 
blir forsinket pga. 

Covid-19.

Februar–mars 2020
Svindlerne oppdager at 

en transaksjon av et 
større pengebeløp fra 

Norfund til LOLC er 
nært forestående.

 Gjennom å opprette 
falske e-postadresser 

for ansatte både i LOLC 
og Norfund 

kontrollerer svindlerne 
kommunikasjonen.
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 Innst. 225 S (2019–2020), jf. Meld. St. 8 (2019–2020) Statens direkte eierskap i selskaper – 

Bærekraftig verdiskaping. 

 Innst. 140 S (2014–2015), jf. Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. 

 Reglement for økonomistyring i staten 

 

Rapporten ble forelagt Utenriksdepartementet ved brev av 6. oktober 2020. Departementet har i brev 

av 22. oktober 2020 gitt kommentarer til rapporten. Kommentarene er i all hovedsak innarbeidet i 

rapporten og i dette dokumentet. 

Faktaboks 1 Om Norfund 

Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland. Norfund er et heleid 

statlig særlovsselskap som investerer med egenkapital og lån for å bidra til utvikling av 

bærekraftige virksomheter og vekst i utviklingsland. Gjennom sitt mandat skal selskapet 

kombinere hensynet til lønnsomhet i investeringene med målet om å fremme bærekraftig 

utvikling. 

Norfund har mottatt årlige bevilgninger over statsbudsjettet siden etableringen i 1997. I 2019 

utgjorde de statlige bevilgningene til Norfund 1 905 millioner kroner. Ved utgangen av 2019 var 

Norfunds bokførte egenkapital 23 milliarder kroner. Selskapet investerte for totalt 4 milliarder 

kroner i 2019.  

Selskapet har om lag 90 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Ghana, 

Kenya, Sør-Afrika, Costa Rica og Thailand.   

Det statlige eierskapet forvaltes av Utenriksdepartementet. 

 

 

1 Konklusjoner 

 Norfund har undervurdert informasjonssikkerhet som en risiko 

 Norfund har ikke hatt tilstrekkelig oppfølging av tjenesteleverandøren av IKT-tjenester 

 Innføringen av besluttede tiltak for å styrke informasjonssikkerheten tok for lang tid 

 Det er fortsatt svakheter i Norfunds informasjonssikkerhet per august 2020 

 Informasjonssikkerhet har ikke vært en del av eierdialogen 

 

2 Riksrevisjonens merknader 

2.1 Svindelen av Norfund for 100 millioner var mulig fordi selskapet ikke har 

hatt tilstrekkelig bevissthet om og forståelse for informasjonssikkerhet 

Norfund har vært åpne om svindelhendelsen de har vært utsatt for, og har gjennomført en ekstern 

granskning av denne. For å hindre at de skulle bli utsatt for tilsvarende hendelse, iverksatte selskapet 

tiltak umiddelbart etter svindelhendelsen. Norfund opplyser at styrking av informasjonssikkerheten er 

et pågående arbeid. 

Riksrevisjonen mener det er positivt at Norfund legger til rette for at de selv og andre kan lære av 

svindelhendelsen.  
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Etter Riksrevisjonens vurdering har imidlertid svindelen vært mulig å gjennomføre fordi Norfund ikke 

har hatt tilstrekkelig bevissthet om og forståelse for informasjonssikkerhet. Riksrevisjonen vurderer det 

som sterkt kritikkverdig at: 

 Norfund har undervurdert informasjonssikkerhet som en risiko 

 Norfund ikke har hatt tilstrekkelig oppfølging av leverandøren av IKT-tjenester 

 innføringen av besluttede tiltak for å styrke informasjonssikkerheten tok for lang tid 

2.1.1 Norfund har undervurdert informasjonssikkerhet som en risiko 

Norfund skal ha effektiv risikostyring som er tilpasset selskapets virksomhet, mål og strategi. Det 

påligger selskapet å identifisere relevant risiko.  

Undersøkelsen viser at Norfunds risikovurderinger hovedsakelig har vært rettet mot risiko ved 

selskapets kjernevirksomhet og de sektorpolitiske målene som er satt for Norfund. 

I 2018 ble Norfund berørt av en svindelsak, Alios-hendelsen, der en av deres låntakere etter et 

dataangrep ble lurt til å betale avdrag på lånet de hadde i Norfund, til svindleres bankkonto. Norfund 

mente at denne hendelsen var en påminnelse om at de måtte være på vakt, og at det var behov for å 

øke bevisstheten om denne type kriminalitet i selskapet.  

Likevel tok ikke Norfund informasjonssikkerhet inn i selskapets overordnede risikovurderinger. 

Selskapet etablerte heller ikke et styringssystem for informasjonssikkerhet. Norfund har ikke hatt mål 

eller strategier for informasjonssikkerhet eller gjennomført en systematisk vurdering av hvilken 

informasjon selskapet bør prioritere å beskytte.  

I etterkant av svindelsaken i 2020 mener Norfund at det ikke er vanskelig å være enig i at 

oppmerksomheten om IKT-sikkerhet burde vært større, og at IKT-sikkerhet burde vært tatt inn som en 

del av selskapets overordnede risikovurderinger – og fulgt opp gjennom internkontrollen.   

I forbindelse med Alios-hendelsen ble Norfund gjort bevisst på risikoen for å bli utsatt for dataangrep, 

og selskapet vurderte det som nødvendig å iverksette tiltak i etterkant av denne. Etter vår vurdering 

burde Alios-hendelsen ført til at denne risikoen ble tatt inn i selskapets overordnede risikovurderinger. 

2.1.2 Norfund har ikke hatt tilstrekkelig oppfølging av leverandøren av IKT-tjenester 

Norfund har ansvaret for informasjonssikkerhet selv om IKT-infrastruktur og -tjenester er satt ut til 

eksterne leverandører. For å ivareta IKT-sikkerheten ved tjenesteutsetting er det anbefalt å ha god 

bestillerkompetanse, og god kompetanse til å følge opp leveransen gjennom hele kontraktsperioden.   

Ansvaret for oppfølging av tjenesteleverandører har vært fulgt opp av personer som ikke hadde dette 

som sin hovedoppgave. Selskapet har ikke hatt tilstrekkelig og dedikert kompetanse til å kunne stille 

spørsmål og sette krav til tjenesteleverandøren når det gjelder IKT-sikkerhet. 

Avtalen mellom Norfund og tjenesteleverandøren inneholder flere generelle krav til IKT-sikkerhet og 

gir selskapet flere muligheter til å følge opp leverandøren med hensyn til sikkerhet. Undersøkelsen 

viser at Norfund ikke har utnyttet disse mulighetene, for eksempel ved å gjennomføre 

kvalitetsgjennomganger eller sikkerhetsrevisjoner. Videre har leverandøren ikke rapportert om 

etterlevelse av kravene til sikkerhet. Norfund har heller ikke etterspurt dette.  

Det var Norfunds oppfatning at IKT-sikkerheten var godt ivaretatt fordi tjenesteområdet hadde blitt satt 

ut til en ekstern og kompetent leverandør.  

Etter Riksrevisjonens mening har Norfund i for stor grad basert seg på at leverandøren skal ivareta 

sikkerheten.  
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2.1.3 Innføringen av besluttede tiltak for å styrke informasjonssikkerheten tok for lang tid 

Særlig to sikkerhetstiltak kunne gjort det langt vanskeligere å gjennomføre svindelen: 

 innføring av multifaktor-autentisering (MFA) for sikker identifisering av brukere  

 gode rutiner for behandling av varsler om sikkerhetshendelser 

 

Norfund besluttet å innføre MFA i august 2018 etter Alios-hendelsen. På samme tid ble skytjenesten 

Microsoft Office 365 besluttet innført. Microsoft Office 365 var fullt implementert i løpet av våren 2019. 

Manglende oppfølging fra både Norfund og tjenesteleverandøren innebar imidlertid at MFA ikke ble 

innført før i april 2020. Ifølge Norfund er det flere årsaker til at implementeringen av MFA ikke ble 

prioritert: 

 stor arbeidsbelastning blant annet på grunn av terrorhendelsen som berørte Norfunds kontor i 

Nairobi 

 utskifting av prosjektleder hos tjenesteleverandøren 

 utfordringer med nettverkskapasiteten på flere av utekontorene 

 

Innføring av skytjenester som Microsoft Office 365 gjør en virksomhet mer utsatt for datainnbrudd 

dersom det ikke samtidig blir innført multifaktor-autentisering (MFA). Det ville vært langt vanskeligere 

for svindlerne å få kontroll over en e-postkonto i Norfund dersom MFA hadde vært innført. 

Norfund har satt krav om håndtering av sikkerhetshendelser i avtalen med tjenesteleverandøren, men 

har ikke hatt skriftlige rutiner eller konsistent praksis for håndtering av varsler om sikkerhetsbrudd. 

Norfund mottok fra høsten 2019 og fram til svindelhendelsen flere varsler om mistenkelig aktivitet og 

om at e-postkontoer sannsynligvis var kompromittert. Tre av disse varslene gjaldt kontoen som ble 

brukt i svindelhendelsen. I forbindelse med det siste varselet anså Microsoft det som så høy risiko for 

at kontoen var kompromittert at den ble stengt. Stengningen av kontoen ble sendt videre til Norfunds 

tjenesteleverandør for undersøkelse. E-postkontoen ble gjenåpnet raskt, men det kan ikke 

dokumenteres hvem som gjenåpnet kontoen eller om det ble gjort noen undersøkelser for å finne den 

bakenforliggende årsaken til at kontoen ble stengt. En forsvarlig behandling av varslene kunne ha 

stoppet svindelen. 

2.2 Det er fortsatt svakheter i Norfunds informasjonssikkerhet per august 2020 

For å få et mer helhetlig bilde av informasjonssikkerheten i Norfund har vi foretatt noen kontroller av 

viktige tekniske sikkerhetstiltak per august 2020. Kontrollene har ikke direkte sammenheng med 

svindelhendelsen i Norfund, men er viktige tiltak for å sikre Norfunds informasjonsverdier. Tiltakene 

ble valgt ut fra NSMs anbefalinger om fire effektive sikkerhetstiltak for å stoppe dataangrep. NSM 

mener disse tiltakene kan stoppe 80–90 prosent av dataangrep. 

Undersøkelsen viser svakheter i de kontrollerte sikkerhetstiltakene i Norfunds systemer. Svakhetene 

er at Norfund:  

 i noen grad benytter systemer som ikke lenger støttes av leverandører 

 ikke oppdaterer all programvare fortløpende 

 ikke har kontroll på hvilke programmer som kan kjøres i deres nettverk 

 har svært mange brukere med rettigheter som gir tilgang til og kontroll over selskapets IKT-

systemer, hovedsakelig hos tjenesteleverandøren 

 

Flere av svakhetene er knyttet til tjenesteleverandørens oppgaveløsning, men Norfund har ikke hatt 

oppfølging som kan gi selskapet styring med informasjonssikkerheten. 

Riksrevisjonen vurderer at Norfund per august 2020 fortsatt har svakheter i informasjonssikkerheten 

som kan utnyttes i dataangrep. 
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2.3 Informasjonssikkerhet har ikke vært en del av eierdialogen 

Utenriksdepartementets eierstyring av Norfund skal tilpasses statens eierandel, selskapets egenart og 

risiko og vesentlighet. Svak måloppnåelse over tid må følges opp av Utenriksdepartementet. 

Den formelle eierstyringen av Norfund utøves på generalforsamlingen. I tillegg avholdes det fem 

kontaktmøter med selskapet hvert år og ett møte med hvert medlem av styret. Utenriksdepartementet 

har ikke gitt konkrete føringer knyttet til Norfunds operasjonelle virksomhet. Informasjonssikkerhet og 

Norfunds håndtering av IKT-sikkerhet har dermed ikke vært eget tema i dialogen mellom 

Utenriksdepartementet og Norfund.  

Utenriksdepartementet mener at styremedlemmene i de årlige samtalene har vært opptatt av og 

bevisste på risikostyring og internkontroll. Departementet mener det ikke har vært grunnlag for å gi 

styret ytterligere føringer eller forventninger knyttet til Norfunds risikostyring og internkontroll. 

God internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring er styrets ansvar. 

 

3 Riksrevisjonens anbefalinger 

Riksrevisjonen anbefaler Norfund å gjøre vurderinger av hvilken informasjon selskapet må beskytte, 

og at informasjonssikkerheten følges opp gjennom selskapets risikostyring og internkontroll.   

Riksrevisjonen anbefaler at Utenriksdepartementet følger opp at tiltak for å bedre 

informasjonssikkerheten i Norfund blir gjennomført. 

 

4 Departementets oppfølging 

Statsråden merker seg at Riksrevisjonen retter sterk kritikk til Norfund for manglende bevissthet og 

forståelse for informasjonssikkerhet i forbindelse med svindelsaken selskapet ble utsatt for våren 

2020.  

Statsråden er informert om at Norfund allerede har iverksatt tiltak for å styrke informasjonssikkerheten, 

men at gjennomføringen av enkelte tiltak vil ta noe tid. 

Flere opplever slike dataangrep som Norfund ble utsatt for, og det vil også kunne skje andre. 

Statsråden er derfor glad for at Norfund har bidratt med åpenhet om svindelsaken gjennom å dele sine 

erfaringer med andre aktører.  

Statsråden vil gjennom kontakten med styret følge opp at Norfund har en god og hensiktsmessig 

risikostyring. Gjennom eierstyringsdialogen vil også arbeidet med å bedre informasjonssikkerheten i 

Norfund bli fulgt opp. 

 

5 Riksrevisjonens sluttmerknad 

Riksrevisjonen har ingen ytterligere merknader. 
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Vedlegg 1: 

Brev til sak 1 om helseforetakenes 

forebygging av angrep mot sine  

IKT-systemer 

 

1.1 Riksrevisjonens brev til statsråden i Helse- og 

omsorgsdepartementet 

1.2 Statsrådens svar 
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HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 

Postboks 8011 Dep 

0030 OSLO 

 

 

       

 

 

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019 
 

Vedlagt oversendes saksframstillingen av forvaltningsrevisjonen om helseforetakenes forebygging av angrep 

mot sine IKT-systemer, som legges fram for Stortinget i Dokument 3:2 (2020−2021).  

Saksframstillingen er basert på en rapport som Helse- og omsorgsdepartementet fikk et utkast til 27. august 

2020, og på departementets svar av 29. september 2020.  

Statsråden bes om å redegjøre for hvordan departementet vil følge opp Riksrevisjonens merknader og 

anbefalinger, og eventuelt om departementet er uenig med Riksrevisjonen.  

Departementets oppfølging vil bli sammenfattet i den endelige saksframstillingen til Stortinget.  

Statsrådens svar vil i sin helhet bli vedlagt i Dokument 3:2.  

Svarfrist: 25. november 2020 

 

 

Etter fullmakt 

 

 

  

Per-Kristian Foss  

riksrevisor  

  

  

  

  

  

Brevet er godkjent og ekspedert digitalt. 

 

 

 



 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019 

 

Jeg viser til Riksrevisjonens brev av 10. november 2020 om kontroll med forvaltningen av 

statlige selskaper for 2019, og Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes 

forebygging av angrep mot sine IKT-systemer. Riksrevisjonen ber meg om å redegjøre for 

hvordan departementet vil følge opp Riksrevisjonens merknader og anbefalinger, og 

eventuelt om departementet er uenig med Riksrevisjonen. 

 

Våre helseforetak blir utsatt for dataangrep hver dag. Vi har foreløpig klart å håndtere dette 

på en god måte, uten at det har gått ut over pasientbehandlingen. Angrepene blir imidlertid 

stadig mer avanserte, og angriperne har større ressurser til rådighet. Et eksempel er 

spredningen av løsepengeviruset WannaCry i 2017 hvor mer enn 230 000 PC-er i minst 150 

land var blitt infisert. Helsesektoren i England ble hardt rammet, enten direkte ved at filer ble 

kryptert, eller indirekte ved at de stengte ned systemene sine for å forhindre angrep. 

WannaCry-hendelsen avdekket manglende sikkerhetsoppdateringer også i norsk 

helsesektor. Riksrevisjonen har i forvaltningsrevisjonen avdekket flere svakheter og viser at 

vi har en vei å gå.  

 

I helse- og omsorgssektoren behandles det store mengder sensitive personopplysninger. Det 

er viktig at opplysningene blir behandlet på en trygg og sikker måte, og at personvernet 

ivaretas. Opplysningene skal sikres mot uautorisert bruk. Samtidig må informasjonsflyten 

mellom helsepersonell være god slik at oppdatert informasjon er tilgjengelig ved tjenstlig 

behov. Dette er nødvendig for at pasientene skal kunne få en forsvarlig helsetjeneste.  

 

Dagens moderne sykehus digitaliseres i økende grad, og IKT blir en stadig viktigere del av 

kjernevirksomheten. Trusselbildet og sårbarhetene for digitale angrep og datainnbrudd i 

Riksrevisjonen 

Postboks 6835 St. Olavs plass 

0032 OSLO 
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Side 2 
 

helseforetakene er endret, samtidig som digitaliseringens positive konsekvenser for 

pasientbehandlingen stadig blir større. Helseforetakene kan være interessante mål for både 

datakriminalitet, industrispionasje og statlig etterretning. Aktører som kan ha til hensikt å 

stjele, endre, hindre eller påvirke data eller funksjoner. Stjålne helseopplysninger kan være 

verdifulle til forskning og utvikling, eller brukes som pressmiddel for å oppnå andre mål. 

Uvedkommende kan også ha interesse av å sette sykehusfunksjoner ut av spill. Bortfall av 

IKT vil få store konsekvenser for sykehusdriften.  

 

Begrepet informasjonssikkerhet består av tre deler; tilgjengelighet (at opplysningene er 

tilgjengelige når det er et legitimt behov for det), integritet (at data er komplette og korrekte i 

den forstand at de ikke er endret) og konfidensialitet (sikret mot at uvedkommende får 

kjennskap til dem). I helse- og omsorgstjenesten er alle de tre delene viktige. God 

informasjonssikkerhet er en forutsetning for god pasientbehandling og krever at avveiningen 

mellom de tre delene utføres på en slik måte at det ikke hindrer helsepersonellet fra å yte 

kvalifisert nødvendig helsehjelp.  

 

Erfaringene nasjonalt og internasjonalt viser at noen dataangrep lykkes, og at angrep fortsatt 

vil forekomme. De seneste årene har det vært hendelser hvor avanserte trusselaktører har 

rammet den norske helsetjenesten. Arbeidet med å styrke det forebyggende arbeidet mot 

dataangrep har høy prioritet. Dette innebærer også økt samarbeid med de nasjonale 

sikkerhetsmyndigheter og helsesektorens eget sikkerhetsmiljø i HelseCERT. 

 

Målet med Riksrevisjonens undersøkelse var å vurdere om helseforetakene sikrer sine IKT-

systemer mot dataangrep, hvordan de regionale helseforetakene understøtter dette arbeidet, 

og hvordan Helse- og omsorgsdepartementet følger opp. Riksrevisjonens undersøkelse viser 

at det er økt oppmerksomhet om IKT- og informasjonssikkerhet i helseforetakene og 

helseregionene, og at det gjøres mye godt sikkerhetsarbeid. Det er satt i verk tiltak for å 

forbedre IKT- og informasjonssikkerheten på flere områder. De regionale IKT-leverandørene 

har styrket overvåkingskapasiteten og det er foretatt oppdatering av styringssystemene for 

informasjonssikkerhet og personvern. Dette er styringssystemer som fungerer som et 

rammeverk for styring/ledelse og sikkerhetsorganisering i den enkelte virksomhet. Arbeidet 

med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er styrket ved innføring og endring av 

IKT-løsninger, og Riksrevisjonen påpeker at det sammenlignet med tidligere revisjoner, har 

skjedd en tydelig forbedring på dette området.  

 

Jeg merker meg at Riksrevisjonens undersøkelse viser at det fremdeles er sårbarheter på 

flere områder. Dette gjelder både tekniske sikkerhetstiltak, og at det ikke er arbeidet 

systematisk nok med opprydding og utfasing av eldre systemer og tilganger til sensitive 

person- og helseopplysninger. Videre viser undersøkelsen at uklare ansvarsforhold og uklar 

oppgavefordeling i helseregionene vanskeliggjør forbedringsarbeidet, at ledelsen i både de 

regionale helseforetakene og de underliggende helseforetakene har mangelfull informasjon 

om reell sikkerhetstilstand og sikkerhetsrisiko, og at atferden blant helse- og IKT-personell 

svekker IKT-sikkerheten.  

 



 

 

Side 3 
 

Hovedfunn fra undersøkelsen viser at de simulerte dataangrepene ga høy grad av kontroll 

over IKT-infrastrukturen i tre av fire helseregioner, og også tilgang til store mengder 

pasientopplysninger i alle helseregioner. Dette vitner om at informasjonssikkerheten ikke var 

god nok. Samtidig vil jeg påpeke at Riksrevisjonen, før de simulerte dataangrepene, ble gitt 

informasjon av helseforetakene som var egnet til å gjøre angrepene enklere å gjennomføre. I 

tillegg var det avtalt at dersom de simulerte dataangrepene ble oppdaget, så skulle de 

regionale helseforetakene ikke forsøke å stoppe disse eller gjøre mottiltak. En av regionene 

oppdaget flere av aktivitetene i angrepssimuleringen, mens de andre tre oppdaget mindre 

eller ingenting.  

 

Riksrevisjonen mener at departementet har vært for passive i sin oppfølging av 

informasjonssikkerhetsarbeidet i helseregionene. Jeg vil knytte noen kommentarer til dette. 

Det følger av spesialisthelsetjenesteloven at staten har det overordnede ansvaret for at 

befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste. Denne plikten oppfylles blant annet ved 

at staten ved departementet er eier av de regionale helseforetakene. De regionale 

helseforetakene har etter spesialisthelsetjenesteloven ansvaret for å sørge for at personer 

innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester. Den løpende driften ligger dermed til 

helseforetakene å forvalte. Videre har de regionale helseforetakene et tilsynsansvar med 

helseforetakene de eier. Dette følger av helseforetaksloven. 

 

Informasjonssikkerhet er en integrert del av drift og forvaltning i de regionale helseforetakene 

og helseforetakene. Området er i stor grad regulert av lover og forskrifter, og departementet 

legger til grunn at helseforetakene som egne rettssubjekter har ansvaret for å etterleve 

regelverket og følge opp sitt ansvar i arbeidet. Departementet skal tilrettelegge for at 

foretakene kan oppfylle sitt sørge-for-ansvar, og kan gi overordnende føringer på hvordan 

driften skal gjennomføres.  

 

Den etablerte ansvarsmodellen i spesialisthelsetjenesten tillegger ikke departementet et 

operativt ansvar, og det er heller ikke naturlig at et departement har en slik rolle. Med 

utgangspunkt i både tidligere Riksrevisjonssaker, eierkrav knyttet til disse og enkelthendelser 

hvor informasjonssikkerhet har vært tema, har departementet hatt særskilte felles 

oppfølgingsmøter med alle helseregionene. Dette både med tanke på oppfølging av arbeidet 

med å lukke avvik og håndtere konkrete enkelthendelser, men også med tanke på å styrke 

informasjonssikkerhetsarbeidet på tvers av regionene gjennom erfaringsoverføring og læring. 

 

I rapporten er det vurdert at departementet i liten grad har gitt Direktoratet for e-helse 

konkrete oppdrag på informasjonssikkerhetsområdet. Siden etableringen har departementet 

gitt seks oppdrag knyttet til informasjonssikkerhet og digital sikkerhet. Direktoratet for e-helse 

har faste oppgaver som følger av hovedinstruksen av 15. januar 2020, og som ikke gjengis i 

det enkelte tildelingsbrev eller som oppdrag. De skal blant annet utvikle, formidle og 

vedlikeholde nasjonale veiledere og retningslinjer om informasjonssikkerhet. Dette arbeidet 

uttrykkes i sektorens egen norm for informasjonssikkerhet hvor Direktoratet for e-helse har 

sekretariatsansvaret. Departementet har i tildelingsbrevet for 2020 gitt i oppdrag å foreslå 

innretning på mulig strategi for informasjonssikkerhet for helse- og omsorgssektoren. 



 

 

Side 4 
 

Jeg tar Riksrevisjonens hovedfunn, merknader og anbefalinger knyttet til undersøkelsen av 

helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer til etterretning. 

Hovedfunnene fra undersøkelsen viser at dette er et område som vil kreve stor grad av 

oppmerksomhet og prioritet i spesialisthelsetjenesten fremover. Videre er det behov for å 

styrke spesialisthelsetjenestens samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett 

SF. Jeg vil følge opp dette arbeidet i eierlinjen. 

 

Umiddelbart etter at Riksrevisjonens simulerte dataangrep var gjennomført, fikk 

helseregionene informasjon om de svakhetene i tekniske sikkerhetstiltak som var oppdaget. 

Arbeidet med å lukke de identifiserte sårbarhetene ble igangsatt uten opphold, og en stor del 

av disse er allerede lukket. Flere av sårbarhetene er imidlertid av en slik karakter at det vil ta 

tid for helseregionene å utbedre dem. Dette arbeidet inngår som en del av det systematiske 

forbedringsarbeidet. Det legges der vekt på erfaringsoverføring mellom helseregionene, og 

Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF bidrar inn i arbeidet. Det er også etablert 

dialog og samarbeid med NSM. Viktige problemstillinger er klargjøring av oppgave- og 

ansvarsfordelingen, videreutvikling av ledelsessystemer, forbedring av sikkerhetskulturen, 

redusert kompleksitet i IKT-porteføljen, og sikkerhet i dybden. 

 

Virksomhetene må tenke digital beskyttelse i dybden, og etablere flere lag med sikkerhet. 

Dersom førstelinjeforsvaret svikter ved dataangrep, må det være etablert barrierer i andre og 

tredjelinje som overtar. Endring i trusselbildet forsterker behovet for sikkerhet i dybden for 

alle sektorer, ikke bare helsetjenesten. Digital beskyttelse i dybden tar tid å implementere, og 

særlig innenfor medisinsk-teknisk utstyr (MTU), men også innenfor nettverksdesign og 

sikring av applikasjoner med stor kompleksitet. Virksomheter må ha en risikobasert 

tilnærming til forbedring av den digitale sikringen. Samtidig vil man aldri fullt ut kunne gardere 

seg mot digitale trusler. Dette er noen av de tiltakene det vil bli arbeidet med i tiden fremover. 

 

Jeg vil i min styring av de regionale helseforetakene, Norsk Helsenett SF og Direktoratet for 

e-helse, be virksomhetene samarbeide om å følge opp Riksrevisjonens hovedfunn, 

merknader og anbefalinger. Jeg vil også be virksomhetene om å presentere status fra dette 

arbeidet i egne felles årlige møter, i de etablerte felles tertialoppfølgingsmøtene samt i årlig 

melding og årsrapport. Det skal legges opp til at helseregionene lærer av hverandre både i 

det systematiske arbeidet med å styrke informasjonssikkerheten, i hendelseshåndteringen 

ved angrep fra trusselaktører, og i arbeidet med å håndtere de sårbarheter og hovedfunn 

som Riksrevisjonens undersøkelse har avdekket. Det konstruktive samarbeidet med NSM og 

andre sikkerhetsmyndigheter skal videreføres 

 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2: 

Brev til sak 2 om kvaliteten på 

informasjon om forventede ventetider i 

ordningen med fritt behandlingsvalg 

 

2.1 Riksrevisjonens brev til statsråden i Helse- og 

omsorgsdepartementet 

2.2 Statsrådens svar 
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Camilla Beck Olsen 22241205
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Utsatt offentlighet jf. rrevl § 18(2)

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019

Vedlagt oversendes saksframstillingen av kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i ordningen med
fritt behandlingsvalg, som legges fram for Stortinget i Dokument 3:2 (2020 2021).

Saksframstillingen er basert på en rapport som Helse- og omsorgsdepartementet fikk et utkast til 29. september
2020, og på departementets svar 15. oktober2020.

Statsråden bes om å redegjøre for hvordan departementet vil følge opp Riksrevisjonens merknader og

anbefalinger, og eventuelt om departementet er uenig med Riksrevisjonen.

Departementets oppfølging vil bli sammenfattet i den endelige saksframstillingen til Stortinget.

Statsrådens svar vil i sin helhet bli vedlagt i Dokument 3:2.

Svarfrist: 25. november 2020

Etter fullmakt

Per-Kristian Foss
riksrevisor

Brevet er godkjent og ekspedert digitalt.



 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper 2019 

 

Jeg viser til brev fra Riksrevisjonen datert 11. november.  

 

Jeg konstaterer at Riksrevisjonen i sin undersøkelse finner til dels store avvik mellom 

ventetidene pasientene faktisk opplever og de forventede ventetidene som oppgis på 

nettsiden helsenorge.no/velgbehandlingssted. Ved fire av fem behandlingssteder venter over 

halvparten av pasientene kortere enn den forventede ventetiden som er oppgitt.  

 

Jeg er enig i at dette ikke gir et riktig bilde av sykehusenes kapasitet sammenlignet med 

hverandre. Det kan utfordre et av målene med fritt behandlingsvalg, som er å utnytte ledig 

kapasitet på tvers av både offentlige og private behandlingssteder. Jeg er imidlertid usikker 

på om funnene til Riksrevisjonen i seg selv gir grunnlag for å konkludere med at ledig 

kapasitet ikke blir utnyttet.  

 

Jeg vil vurdere hvilke tiltak departementet kan iverksette for å adressere funnene til 

Riksrevisjonen. Det kan være aktuelt å be de regionale helseforetakene om å følge opp 

registreringspraksisen hos sine helseforetak og private avtaleparter. Videre kan det være 

aktuelt å be Helsedirektoratet vurdere veilederen for rapportering av forventet ventetid i lys 

av undersøkelsen. Dette, samt eventuelt andre tiltak, vil følges opp i styringsdiaologen med 

regionale helseforetak og Helsedirektoratet..  

 

Jeg vil understreke at ventetid ikke er den eneste faktoren som påvirker pasientenes valg av 

behandlingssted. Pasientene kan også ha preferanser knyttet til andre forhold, som nærhet 

til venner og familie, eller andre kvalitative sider ved et behandlingssted. For mange 
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pasienter, særlig innenfor psykisk helsevern og rusbehandling, kan et større mangfold av 

leverandører ha en verdi i seg selv. 

 

Jeg merker meg at Riksrevisjonen benytter begrepet "ordningen fritt behandlingsvalg" for å 

beskrive hva som er undersøkt i forvaltningsrevisjonen. Jeg vil bemerke at dette begrepet 

ofte assosieres med godkjennningsordningen som ble innført i 2015, og som innebærer at 

private leverandører kan søke Helfo om godkjenning til å levere spesialisthelsetjenester mot 

betaling fra staten.  

 

Pasientens rett til fritt behandlingsvalg omfatter imidlertid alle offentlige helseforetak og 

private leverandører som de regionale helseforetakene har inngått avtale med, samt de 

private leverandørene som er godkjent av Helfo. Jeg oppfatter at Riksrevisjonens 

undersøkelse omfatter alle disse tre kategoriene av behandlingssteder.   

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Bent Høie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 3: 

Brev til sak 3 om styring og oppfølging av 

drift og måloppnåelse i Space Norway AS 

 

3.1 Riksrevisjonens brev til statsråden i Nærings- og 

fiskeridepartementet 

3.2 Statsrådens svar 
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Att: Statsråd Iselin Nybø

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2019

Vedlagt oversendes saksframstillingen av Riksrevisjonens undersøkelse om styring og oppfølging av drift og
måloppnåelse i Space Norway AS, som legges fram for Stortinget i Dokument 3:2 (2020 2021).

Saksframstillingen er basert på en rapport som Nærings- og fiskeridepartementet fikk tilsendt et utkast til 27.
august 2020, og på departementets svar 12. oktober 2020.

Statsråden bes om å redegjøre for hvordan departementet vil følge opp Riksrevisjonens merknader og
anbefalinger, og eventuelt om departementet er uenig med Riksrevisjonen.

Departementets oppfølging vil bli sammenfattet i den endelige saksframstillingen til Stortinget. Statsrådens svar
vil i sin helhet bli vedlagt i Dokument 3:2.

Svarfrist: 24. november 2020

Etter fullmakt

Per-Kristian Foss
riksrevisor

Brevet er godkjent og ekspedert digitalt.

Vedlegg



 
 

 

Næringsministeren 

 

 

Postadresse: Postboks 8090 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Kongens gate 8 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 912 660 680 

Riksrevisjonens undersøkelse om styring og oppfølging av drift og 
måloppnåelse i Space Norway AS 

Jeg viser til brev fra Riksrevisjonen 9. november 2020 om undersøkelse av styring og 

oppfølging av drift og måloppnåelse i Space Norway AS og til tilhørende underlagsrapport. 

Med dette oversendes mine kommentarer til Riksrevisjonens hovedfunn, merknader og 

anbefalinger. 

 

Riksrevisjonen peker i sin rapport på flere utfordringer som følger av Space Norways 

utviklingsmandat og det at selskapet har vært i en oppbyggings- og utviklingsfase i 

undersøkelsesperioden (2014-2019). Problemstillingene Riksrevisjonen tar opp er relevante 

og omhandler forhold som Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er og har vært opptatt av 

i eieroppfølgingen av Space Norway. Departementet har etter hvert som selskapets aktivitet 

og størrelse har økt, styrket departementets oppfølging. Jeg merker meg at Riksrevisjonen 

vurderer at det har vært en positiv utvikling i departementets oppfølging av selskapet de siste 

årene. Jeg vil ta med læringspunkter fra Riksrevisjonens undersøkelse i den videre 

oppfølgingen av Space Norway.  

 

Samtidig har jeg behov for å korrigere noe av bildet som tegnes i rapporten av deler av 

departementets forvaltning av selskapet.  

 

Selskapets system for mål- og resultatstyring og eiers oppfølging av dette 

Riksrevisjonen uttrykker at det er kritikkverdig at styret etter så lang tid ennå ikke har sørget 

for å få på plass et hensiktsmessig system for mål- og resultatstyring som et verktøy for å 

understøtte effektiv drift og sektorpolitisk måloppnåelse. 

 

Hvordan et system for mål- og resultatstyring skal se ut for sektorpolitiske selskaper må 

tilpasses hvert selskap. Systemet skal stå i forhold til selskapets størrelse og kompleksitet. 

Det er styrets ansvar å vurdere hva som er hensiktsmessig. NFD har løftet mål- og 

resultatstyring som et særskilt viktig tema i eierdialogen i 2019 og 2020. Det er min vurdering 
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at selskapet har kommet et langt stykke på vei med dette arbeidet, som er omtalt i 

selskapets rapport for siste halvår 2019. Dette burde slik jeg ser det ha kommet tydeligere 

frem. Riksrevisjonen har i sin rapport utelatt omtale av det sentrale arbeidet selskapet har 

gjort med å dele målstyringen inn i fire virksomhetsområder med dertil relevante 

resultatindikatorer. Selskapet har siden halvårsrapporten for andre halvår 2019 rapportert på  

fire virksomhetsområder og tre tverrgående fagområder. Riksrevisjonen har i sin endelige 

rapport ikke omtalt virksomhetsområdene, kun gjengitt de tre fagområdene som selskapet 

har valgt å etablere resultatindikatorer for. Dette gir slik jeg ser det en ufullstendig fremstilling 

av styrets arbeid på dette området. 

 

Gode mål og indikatorer er viktige for å understøtte effektiv drift og sektorpolitisk 

måloppnåelse. Departementet har dialog med selskapet om å få dette på plass, og vi vil 

understreke at vi gjennom vår dialog oppfatter at det er gjort et betydelig arbeid fra 

selskapets side på dette området de siste årene. Styret oppgir at selskapets mål, strategi og 

tilhørende prestasjonsindikatorer jevnlig har blitt behandlet i styremøtene og blitt justert i tråd 

med selskapets utvikling. Selv om arbeidet har vært under utvikling, mener styret at de har 

hatt god kontroll på den interne aktiviteten i selskapet. Departementet vil, slik Riksrevisjonen 

også anbefaler, fortsette å følge opp styret i Space Norway og dets arbeid med å 

videreutvikle sitt system for mål- og resultatstyring. 

 

Når det gjelder effektiv drift, er dette et område hvor det er krevende å utarbeide gode mål og 

indikatorer. Departementets konklusjon om at det har vært effektiv drift i selskapet har i 

hovedsak vært basert på en vurdering av total ressursbruk opp mot totale leveranser. 

Selskapet har med svært begrensede ressurser klart å levere god kvalitet på mange viktige 

områder, inkludert forvaltning av kabelforbindelsen til Svalbard og HEOSAT-prosjektet som 

skal sikre bredbåndskommunikasjon i nordområdene. Departementet vil fortsette å følge opp 

at effektivitet tas inn i selskapets system for mål- og resultatstyring.   

 

Nærings- og fiskeridepartementets oppfølging av selskapets utviklingsoppgaver 

Som nevnt innledningsvis peker Riksrevisjonen på flere utfordringer som følger av Space 

Norways utviklingsmandat og det at selskapet har vært i en oppbyggings- og utviklingsfase. 

Riksrevisjonen mener at "etter vår vurdering er det nettopp det at selskapet var i en slik fase 

med forventet aktivitetsvekst, som gjør det sterkt kritikkverdig at departementet ikke på eget 

initiativ tok opp selskapets handlingsrom knyttet til innovasjons- og utviklingsoppgavene på 

en tydelig måte tidlig i styringsdialogen." 

 

Space Norway har vært i en oppbyggingsfase i undersøkelsesperioden. Først i 2019 har 

aktiviteten, risikoen og den finansielle balansen i selskapet blitt betydelig oppskalert. 

Departementets oppfølging av statlige selskaper skal jf. eierskapsmeldingen stå i forhold til 

selskapets størrelse og kompleksitet. Departementet har derfor i 2018 og 2019 trappet opp 

eierdialogen og etterspurt mer informasjon, i takt med selskapets utvikling, slik 

Riksrevisjonen også påpeker. Dette innbefatter også en særlig tett oppfølging av Space 

Norways viktigste og største utviklingsprosjekt for bredbåndskommunikasjon i 

nordområdene; Heosat. Departementet har lagt betydelig med ressurser i å følge opp dette 
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viktige prosjektet tett, både før og etter Stortingets bevilgning av egenkapital til prosjektet i 

juni 2019. Arbeidet har omfattet ekstern kvalitetssikring av prosjektet i flere omganger, samt 

hyppig rapportering til departementet. Etter at selskapet ble tilført egenkapital har 

departementet fulgt opp ved å be om kvartalsvis prosjektrapportering og kvartalsvise 

prosjektmøter, samt lagt til rette for årlig ekstern prosjektrevisjon som starter på nyåret 2021.  

 

Utvikling av nye og kostnadseffektive løsninger for å ivareta norske samfunnsbehov utgjør en 

betydelig del av Space Norways virksomhet. Heosat-prosjektet for bredbåndskommunikasjon 

i nordområdene er et godt eksempel på dette. Utviklingsaktiviteten er innovasjons- og 

utviklingsrettet, og innebærer nødvendigvis en teknologisk risiko. Det ligger til styret å 

vurdere denne risikoen, og å veie den opp mot selskapets sektorpolitiske mål og potensiell 

samfunnsmessig verdi av resultater og selskapets finansielle rammebetingelser. 

Departementet har imidlertid tydelig kommunisert til styret at eventuell tilførsel fra staten av 

finansiering til nye prosjekter krever at eier har et solid beslutningsgrunnlag. Departementet 

har blant annet uttrykt forventning om at selskapet skal kunne vise til dokumenterte 

brukerbehov og at det eksisterer markedssvikt. 

 

Det er styrets oppgave å utnytte de tilgjengelige ressursene i selskapet best mulig. Space 

Norway skal derfor ha honnør for å være ambisiøse. Dette er en vanskelig balansegang; hvis 

selskapet benytter sine ressurser godt, både humankapital og finansiell kapital, kan det 

gjennom å utvikle flere prosjekter oppnå høyere måloppnåelse. Samtidig må dette gjøres 

innenfor forsvarlige rammer.  

 

Departementet har stilt spørsmål til styret om de har kapasitet til prosjektene, og at 

utviklingsprosjektene ikke går på bekostning av selskapets drift av etablert infrastruktur. 

Departementet har vært opptatt av å kommunisere tydelig. Samtidig har det vært viktig å 

respektere den rolledelingen som skal være mellom eier og styret.  Det er styret som har 

ansvar for å forvalte selskapet, herunder å vurdere hvor stor ressurskapasitet selskapet har 

til satsing innen ulike virksomhetsområder gitt selskapets finansielle og organisatoriske 

rammer.  

 

Space Norways finansielle rammer 

Riksrevisjonen viser til at selskapet har valgt å igangsette store og kapitalkrevende 

utviklingsprosjekter samtidig. Riksrevisjonen peker her på et misforhold mellom selskapets 

ambisjoner om å gjennomføre utviklingsprosjekter og selskapets faktiske evne til å bære 

utviklingskostnadene uten kapitaltilførsel fra staten. Riksrevisjonen mener Space Norway på 

denne måten har operert med en meget høy finansiell risiko og selv bidratt til å sette seg i en 

krevende likviditetssituasjon. Selskapets ambisjonsnivå og vilje til å igangsette et stort 

utviklingsprosjekt samtidig som de arbeidet med Heosat-prosjektet er en problemstilling som 

departementet har tatt opp med selskapet i eierdialogen. 

 

Det er departementets oppfatning at selskapet har hatt godt fokus på finansiell styring og at  

styret høsten 2018 var tidlig ute med å varsle en potensiell likviditetsutfordring som aldri 

materialiserte seg. Departementet fulgte opp selskapet særlig tett i denne perioden. Dersom 



 

 

Side 4 
 

det hadde vært nødvendig, kunne både selskapet og departementet ha iverksatt tiltak for å 

bedre likviditeten. Departementet er derfor av den oppfatning at likviditetsstyringen av 

selskapet har vært forsvarlig. 

 

Riksrevisjonen viser videre til at noteopplysningene i årsregnskapene for 2014-2019 gir lite 

informasjon om det faktiske innholdet i de ulike regnskapspostene, noe som gjør det 

vanskelig for allmenheten å kunne vurdere selskapets reelle finansielle stilling. Selv om 

Space Norway oppfyller kravene i regnskapsloven til å føre regnskapet sitt etter reglene for 

små foretak, mener Riksrevisjonen at det er svært uheldig at denne regnskapsstandarden 

legges til grunn for et heleid statlig konsern med eiendeler på 1,7 milliarder kroner. 

 

Jeg merker meg at Riksrevisjonen presiserer at det ikke er i strid med reglene i 

regnskapsloven at Space Norway følger reglene for små foretak. Dette innebærer at de 

formelle kravene til noteopplysninger er begrenset. Selskapet har i tillegg vurdert det som 

viktig å ivareta behov for skjerming av forretningssensitiv eller ugradert skjermingsverdig 

informasjon. Selskapet har derfor i dialog med revisor utarbeidet regnskap med begrenset 

noteinformasjon. Som det fremgår i Riksrevisjonens undersøkelse har ekstern revisor avgitt 

rene revisorberetninger i hele perioden. 

 

Jeg vil påpeke at departementet som eier har fått informasjon ut over det som oppgis i de 

offentlige regnskapene, gjennom egne rapporter og i møter med selskapet. Det følger av 

eierskapsmeldingen fra 2019 at staten forventer at selskapet er åpent om og rapporterer om 

vesentlige forhold knyttet til virksomheten. Departementet har ved behov etterspurt mer 

utfyllende informasjon. Departementet har også i eierdialogen oppfordret selskapet til å bryte 

ned regnskapet på hvert virksomhetsområde for lettere å kunne følge utviklingen over tid og 

eventuelt gjøre sammenlikninger med andre virksomheter. Selskapet arbeider videre med 

dette og har varslet at de, på bakgrunn av Riksrevisjonens rapport, vil se på hvordan notene 

kan forbedres slik at regnskapet skal kunne gi mer informasjon og være mer tilgjengelig. 

Departementet vil følge opp dette i eierdialogen.  

 

Riksrevisjonen anbefaler departementet å vurdere om det er hensiktsmessig at Space 

Norway fortsatt skal føre årsregnskapet sitt etter reglene for små foretak. Det følger av 

rolledelingen mellom eier, styre og selskap at etterlevelse av regelverk er styrets ansvar. Slik 

departementet forstår det, følger selskapet regnskapsloven når det rapporterer som små 

foretak, slik regelverket er vedtatt av Stortinget. Som følge av statens forventning om 

åpenhet og rapportering vil departementet fortsette å ha oppmerksomhet om god 

rapportering i eierdialogen med selskapet.  

 

Departementets videre oppfølging av Riksrevisjonens merknader  

Som nevnt har Riksrevisjonen slik jeg ser det tatt opp relevante problemstillinger, som 

Nærings- og fiskeridepartementet vil følge opp i eierdialogen med Space Norway.  

 

Departementet har vært, og vil fortsette å være, opptatt av at selskapets ambisjoner står i 

forhold til selskapets finansielle rammer. Jeg vil derfor følge opp Riksrevisjonens anbefaling 
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til departementet om å følge opp at styret i Space Norway balanserer viljen til å gjennomføre 

ressurs- og kapitalkrevende innovasjons- og utviklingsoppgaver med selskapets faktiske 

evne knyttet til finansielle rammer og kapasitet. Departementet har oppdatert selskapets 

vedtekter høsten 2020. Det vedtektsfestede formålet er nå formulert som:  

 

"Selskapet formål er å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv 

romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.  

 

Selskapet skal normalt begrense aktivitet som går i direkte konkurranse med 

kommersielle aktører, med mindre det er særskilte forhold som tilsier noe annet. 

Eventuell kommersiell aktivitet skal bidra til oppnåelse av selskapets sektorpolitiske 

formål." 

 

Jeg vil også arbeide for at styret i Space Norway og departementet har en omforent 

forståelse av hvor grensen for selskapets vedtektsfestede formål går når det gjelder 

innovasjons- og utviklingsoppgaver. 

 

Riksrevisjonen anbefaler at departementet følger opp at styret i Space Norway får på plass 

et hensiktsmessig system for mål- og resultatstyring som et verktøy for å understøtte effektiv 

drift og sektorpolitisk måloppnåelse. Jeg vil understreke at dette arbeidet allerede har høy 

oppmerksomhet i selskapet og departementet, og departementet vil fortsette å følge opp 

dette tett fremover. 

 

Departementet har som nevnt i eierdialogen oppfordret selskapet til å bryte ned regnskapet 

på hvert virksomhetsområde for lettere å kunne følge utviklingen over tid og eventuelt gjøre 

sammenlikninger med andre virksomheter. Selskapet har varslet at de vil se på hvordan 

notene kan forbedres slik at regnskapet skal kunne gi mer informasjon og være mer 

tilgjengelig. Riksrevisjonen anbefaler departementet å vurdere om det er hensiktsmessig at 

Space Norway fortsatt skal føre årsregnskapet sitt etter reglene for små foretak. Som følge 

av statens forventning om åpenhet og rapportering vil departementet fortsette å ha 

oppmerksomhet på god rapportering i eierdialogen med selskapet. 

 

Departementet vil fortsette å orientere Stortinget om vesentlige forhold knyttet til Space 

Norways virksomhet når det er relevant for beslutninger som Stortinget skal treffe. Dette må 

imidlertid skje med utgangspunkt i statens mål med eierskapet og innenfor de rammene som 

følger av eierskapsmeldingen og etter rollefordelingen i selskapslovgivningen. For øvrig viser 

jeg til mine merknader ovenfor. 

 

Med hilsen 

 

 
Iselin Nybø 
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OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
Postboks 8148 Dep
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Att: Statsråd Tina Bru

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens eierinteresser i selskaper for 2019

Vedlagt oversendes saksframstillingen av Riksrevisjonens undersøkelse om Olje- og energidepartementets
oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer, som legges fram for Stortinget i Dokument 3:2 (2020 2021).

Saksframstillingen er basert på en rapport som Olje- og energidepartementetfikk tilsendt et utkast til 8. oktober
2020, og på departementets svar 22. oktober 2020.

Statsråden bes om å redegjøre for hvordan departementet vil følge opp Riksrevisjonens merknader og
anbefalinger, og eventuelt om departementet er uenig med Riksrevisjonen.

Departementets oppfølging vil bli sammenfattet i den endelige saksframstillingen til Stortinget. Statsrådens svar
vil i sin helhet bli vedlagt i Dokument 3:2.

Svarfrist: 24. november 2020

Etter fullmakt

Per-Kristian Foss
riksrevisor

Brevet er godkjent og ekspedert digitalt.
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Postadresse: Postboks 8148 Dep 0033 Oslo 
Kontoradresse: Akersgata 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 977 161 630 

Riksrevisjonens undersøkelse av Olje- og energidepartementets 
oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer 

Jeg viser til brev fra Riksrevisjonen 9. november 2020 vedrørende undersøkelse av Olje- og 

energidepartementets oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer. I brevet ber 

Riksrevisjonen om at jeg redegjør for hvordan Olje- og energidepartementet (OED) vil følge 

opp Riksrevisjonens merknader og anbefalinger, og om departementet eventuelt er uenig i 

fremstillingen.  

I mitt svar vil jeg først gi noen innledende kommentarer, deretter vil jeg kommentere 

Riksrevisjonens hovedfunn og anbefalinger i den rekkefølge de er satt opp i utkastet til 

saksfremstilling som jeg er forelagt. Avslutningsvis vil jeg redegjøre for hvordan OED vil følge 

opp anbefalingene.  

Innledningsvis vil jeg understreke noen prinsipper som er grunnleggende i statens 

eierutøvelse. Rammene for statens eierutøvelse har ligget fast siden tidlig på 2000-tallet. 

Viktige elementer er selskapslovgivningens rolle- og ansvarsfordeling mellom eier, styret og 

daglig leder, allment anerkjente eierstyringsprinsipper og -standarder, likebehandling av 

aksjonærer, tydelig skille mellom statens eierrolle og andre roller staten har, og rettferdig 

konkurranse mellom selskaper med og uten statlig eierandel. Det har vært bred politisk 

enighet om rammene. Disse gir forutsigbarhet for selskapene og kapitalmarkedet, noe som 

har vært en forutsetning for at selskapene har kunnet videreutvikle sin virksomhet og skape 

verdier.  

I tråd med rammene er statens forventninger til selskapene et viktig virkemiddel for å nå 

statens mål som eier. Staten stiller tydelige forventninger til selskaper med statlig eierandel, 

herunder forventning om at selskapene er åpne om og rapporterer på vesentlige forhold 

knyttet til virksomheten. Det er selskapenes styrer som har ansvaret for hvordan 

forventningene fra staten kan operasjonaliseres på en best mulig måte. Olje- og 

energidepartementet har en aktiv eierdialog med Equinor som inkluderer oppfølging av 

statens mål som eier og forventninger til selskapet. 

Riksrevisjonen 

Postboks 8130 Dep 

0032 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1239-  

Dato 

24. november 2020 
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I brevet viser Riksrevisjonen til sin revisjon av OEDs eieroppfølging av Equinor i 2010, og til 

OEDs uttalelse til revisjonen i Dokument 3:2 (2011-2012) om at departementet ville legge 

mer vekt på de internasjonale investeringene i eieroppfølgingen. Jeg viser i den forbindelse 

til at OED fra og med 2013 har styrket eieroppfølgingen av Equinor, herunder selskapets 

internasjonale portefølje, bla gjennom å engasjere meglerhuset Arctic Securities som 

departementets rådgiver. På forespørsel fra OED har Arctic Securities utarbeidet to rapporter 

om Equinors internasjonale virksomhet. Dette har kommet i tillegg til kvartalsvise møter og 

annen kontakt mellom Arctic og OED. 

 

Olje- og energidepartementet har ikke stilt tydelige nok forventninger til 
åpenhet i Equinors offentlige rapportering om utenlandsinvesteringene 

Det er styret og ledelsens ansvar å bestemme hvilke forretningsområder og 

rapporteringssegmenter som skal benyttes. I anbefalinger fra Norsk utvalg om eierstyring og 

selskapsledelse (NUES), som staten forventer at selskapene skal følge, fremgår det at 

"styret bør fastsette retningslinjer for selskapets rapportering av finansiell og annen 

informasjon basert på åpenhet og under hensyn til kravet om likebehandling av aktørene i 

verdipapirmarkedet." Det fremgår også at "styrets retningslinjer for rapportering av finansiell 

og annen informasjon til verdipapirmarkedet må utformes innen de rammer som følger av 

verdipapirlovgivningen, regnskapsloven og børsregelverket."  

Med en henvisning til Finanstilsynets anbefaling om å skille ut Nord-Amerika som et eget 

rapporteringssegment, fremholder Riksrevisjonen at OED i 2014 aksepterte Equinors 

begrunnelse om å ikke etterkomme anbefalingen. Equinor la ikke dette spørsmålet frem for 

OED til beslutning eller godkjenning. Dette er heller ikke noe Equinor skulle eller burde ha 

gjort. Som vist til ovenfor, er det styrets ansvar å fatte slike beslutninger. I henhold til denne 

rolle- og ansvarsfordelingen orienterte Equinor om beslutningen. Departementet tok 

informasjonen fra selskapet til etterretning. 

Riksrevisjonen fremholder at departementet har gitt uttrykk for at "deler av informasjonen i 

land-for-land-rapporteringen er vanskelig tilgjengelig". Jeg sa i min redegjørelse for Stortinget 

den 10. juni i år at "informasjonen om det samlede tapet kunne etter departementets mening 

ha vært lettere tilgjengelig, noe selskapets ledelse har sagt seg enig i". Det samlede 

regnskapsmessige tapet i USA kunne vært tydeliggjort i større grad enn det som har vært 

gjeldende praksis i Equinors årsrapportering.  

Riksrevisjonen fremholder at åpenhet er et viktig hensyn i seg selv. Jeg mener at åpenhet er 

fordelaktig for aksjeeiere, kapitalmarkedet og andre interessenter. Åpenhet er viktig for å 

vurdere selskapets virksomhet, måloppnåelse og risiko selskapet kan påføre mennesker, 

samfunn og miljø. Åpenhet kan lette tilgangen til kapital. Jeg deler Arctic Securities vurdering 

at mer åpenhet om investeringer kan ha verdifremmende effekt. 

I eierdialogen har OED jevnlig tatt opp forhold knyttet til åpenhet og god 

selskapsrapportering med Equinor, herunder utfordret selskapet på om virksomheten i Brasil 

og fornybar energi bør skilles ut som egne rapporteringssegmenter. Selskapet har uttalt at 

det er selskapets oppfatning at virksomheten i Brasil ikke er moden nok til å rapporteres som 
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et eget rapporteringssegment. Som sagt er det styret og ledelsens ansvar å bestemme hvilke 

rapporteringssegmenter som skal benyttes. Når det gjelder fornybar energi offentliggjorde 

Equinor 2. november i år at fornybar energi skal etableres som et eget rapporteringssegment 

fra og med 1. kvartal 2021.  

 

Olje- og energidepartementet har ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet 
rettet mot utenlandsinvesteringenes bidrag til Equinors lønnsomhet 

OED stiller klare forventninger til totalavkastning fra eierskapet i Equinor gjennom å formidle 

et konkret avkastningskrav til selskapets styre og ledelse. I Meld. St. 27 (2013-2014) står det 

at avkastningskravet "er ment å være et utgangspunkt for en diskusjon med selskapene om 

selskapets verdiutvikling, og må sammen med bl.a. selskapets løpende resultatutvikling og 

utvikling i sammenlignbare selskaper benyttes i vurderingen av selskapets verdiutvikling over 

tid." I dette ligger det av avkastningskravet ikke må sees på som et absolutt og ufravikelig 

krav, men at det inngår i en helhetlig vurdering av selskapets verdiutvikling, hvor man også 

blant annet tar hensyn til endringer i omgivelsene som ligger utenfor selskapets kontroll.  

Mellom midten av 2014 og tidlig 2016 falt oljeprisen med om lag 70 prosent – et av de tre 

største oljeprisfallene etter andre verdenskrig. På tross av oljeprisfallet, var totalavkastningen 

fra Equinor 7,7 prosent i gjennomsnitt per år gjennom undersøkelsesperioden. Dette er 

bedre enn hva selskaper som Shell, Eni, ExxonMobil, Chevron og BP oppnådde på sine 

respektive børser. Jeg gjør oppmerksom på at totalavkastning for Equinor har vært betydelig 

svakere målt i dollar ved New York Stock Exchange enn på Oslo Børs. Dette skyldes 

hovedsaklig utviklingen i vekslingskurs mellom dollar og norske kroner i 

undersøkelsesperioden. Etter departementets vurdering gir det best sammenligning med 

andre selskap å ta bort kurssvingninger som skyldes valutaforhold, noe som gjøres ved å 

sammenligne aksjekursutviklingen i lokal valuta. 

Jeg deler Riksrevisjonens vurdering at investeringene i USA har påvirket totalavkastningen i 

perioden negativt, og selskapet har selv uttalt at satsingen i USA, særlig på land, ikke har gitt 

de resultatene de planla for. Det er i denne sammenheng viktig å understreke at det er 

selskapsledelsen som er ansvarlig for å foreta investeringsbeslutninger.  

Som Riksrevisjonen viser til har OED i etterkant av investeringene i USA og fallet i oljeprisen, 

vært opptatt av å stille Equinor spørsmål om hvordan selskapet håndterer de svake 

resultatene i USA. Departementet har engasjert rådgiver med betydelig kompetanse og 

erfaring innen finansielle og energirelaterte problemstillinger og fått omfattende informasjon 

om og vurderinger av utenlandssatsingen. Nedskrivninger, men også kostnadsforbedringer 

og andre tiltak for økt lønnsomheten har vært sentrale tema i eierdialogen. Selskapets mål 

om å redusere balansepris for virksomheten i USA fra 90 dollar per fat i 2014 til 50 dollar per 

fat i 2018 ble tatt opp i eierdialogen. Forhold knyttet til lønnsomheten både i den norske og 

den internasjonale virksomheten har vært gjenstand for diskusjon med selskapet i alle møter 

i forbindelse med kvartalsresultater. Jeg vil fortsette å være opptatt av lønnsomheten i 

selskapet og styrke den internasjonale oppfølgingen fremover.  
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Riksrevisjonen trekker frem at OED har rettet for stor oppmerksomhet mot lønnsom 

oljeproduksjon, og viser til at dette kan "føre til at andre drivere av lønnsomhet, som 

kostnader, blir oversett." Jeg vil opplyse at forhold som kostnader inngår i det OED mener 

med lønnsom oljeproduksjon, og er noe departementet har vært og vil fortsette å være 

opptatt av.  

   

Olje- og energidepartementet har ikke hatt tilstrekkelig oversikt over 
innholdet i Equinors offentlige rapportering 

Riksrevisjonen fremholder at OED først ble klar over implikasjonen av de rapporterte tapene i 

USA gjennom omtale i media tre år etter Equinors årsrapport for 2017. Det er ikke klart hva 

Riksrevisjonen legger i "implikasjonene av de rapporterte tapene". OED har vært kjent med 

nedskrivninger både i Equinors landvirksomhet i USA og i Mexicogulfen. Nedskrivningene 

har vært et tema i eierdialogen over flere år. Som nevnt ovenfor mener jeg at det samlede 

regnskapsmessige tapet i USA kunne vært tydeliggjort i større grad enn det som har vært 

gjeldende praksis i Equinors årsrapportering. 

 

Olje- og energidepartementets oppfølging av Riksrevisjonens 
anbefalinger 

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet stiller tydelige forventninger om 

åpenhet i rapportering, slik at allmenheten og investorer settes bedre i stand til å vurdere 

risiko og lønnsomhet av Equinors investeringer i utlandet. 

Som jeg la vekt på i min redegjørelse for Stortinget den 10. juni i år og i energi- og 

miljøkomiteens høring den 3. november i komiteens behandling av redegjørelsen, var 

utfordringene knyttet til deler av Equinors landvirksomhet i USA av et slikt omfang at 

selskapet burde utvist større åpenhet. Videre har jeg gitt utrykk for at informasjonen om det 

samlede regnskapsmessige tapet burde vært lettere tilgjengelig, og at jeg forventer at 

selskapet følger opp dette.  

OED vil i tråd med eierskapsmeldingen og Riksrevisjonens anbefaling fortsette å stille 

tydelige forventninger til åpenhet i Equinors rapportering, slik at aksjeeiere og andre 

interessenter har tilstrekkelig informasjon til å kunne gjennomføre en god vurdering av 

selskapets verdiutvikling. 

Riksrevisjonen anbefaler at Olje- og energidepartementet i større grad vurderer lønnsomhet, 

risiko og avkastning i Equinors utenlandsinvesteringer.  

Olje- og energidepartementet vil følge opp Riksrevisjonens anbefaling og vurdere 

lønnsomhet, risiko og avkastning basert på den informasjonen som selskapet gjør offentlig 

tilgjengelig. Dette arbeidet har vært under utvikling i hele undersøkelsesperioden, og jeg er 

opptatt av at dette videreutvikles i årene fremover.  

Staten har en svært verdifull eierandel i Equinor. Statens eierskap skal bidra til å 

opprettholde og videreutvikle et ledende teknologi- og energiselskap, som gir god avkastning 
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til aksjeeierne, herunder staten. Vi vil følge opp anbefalingene fra Riksrevisjonen i en aktiv 

eierdialog med Equinor, og vi skal fortsette å stille tydelige forventninger til selskapet.  

 

 

Med hilsen 

 

 
Tina Bru 
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Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2019

Vedlagt oversendes saksframstillingen av Riksrevisjonens undersøkelse om Bane NORs drift, vedlikehold og
investeringer, som legges fram for Stortinget i Dokument 3:2 (2020 2021).

Saksframstillingen er basert på en rapport som Samferdselsdepartementet fikk tilsendt et utkast til 16.
september, og på departementets svar 12. oktober 2020.

Statsråden bes om å redegjøre for hvordan departementet vil følge opp Riksrevisjonens merknader og
anbefalinger, og eventuelt om departementet er uenig med Riksrevisjonen.
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Postadresse: Postboks 8010 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 904 

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2019 
– Bane NORs drift, vedlikehold og investeringer 

 

Jeg viser til brev fra Riksrevisjonen av 9. november 2020, der statsråden bes om å redegjøre 

for hvordan Samferdselsdepartementet (SD) vil følge opp Riksrevisjonens merknader og 

anbefalinger, som legges frem for Stortinget i Dokument 3:2 (2020–2021). Riksrevisjonen ber 

også om at statsråden redegjør for eventuelle punkter der departementet er uenig med 

Riksrevisjonen. 

 

Jeg ønsker innledningsvis å påpeke at Riksrevisjonens undersøkelsesperiode (2017–2019) 

preges av betydelige strukturelle endringer. Bane NORs rammevilkår skiller seg betydelig fra 

de Jernbaneverket opererte under, og slike store organisatoriske omstillingsprosesser tar 

erfaringsmessig noe tid å få full uttelling av. 

 

Jeg er enig i Riksrevisjonens hovedfunn og anbefalinger. Jeg har forventninger til at 

endringene i sektoren som følger av jernbanereformen, skal gi resultater raskt. Jeg vil derfor i 

eierdialogen med Bane NOR fortsette å vektlegge forventninger om at foretaket raskt får på 

plass systemer for å måle produktiviteten, har god kontroll med kostnadene i store 

investeringer og at SD som eier får god nok styringsinformasjon til å følge opp effektiviteten. 

For å lykkes med omstillingen, må Bane NOR bl.a. gjennomføre endringer i foretakets 

kompetansesammensetning, samt implementere nye systemer og arbeidsrutiner som legger 

til rette for virksomhetens måloppnåelse. Tempoet i omstillingen bør være bærekraftig, slik at 

ikke viktig kompetanse går tapt. Det er essensielt at Bane NOR er i stand til å beholde 

kompetanse, men også at foretaket klarer å tiltrekke seg kompetanse som kan bidra til Bane 

NORs måloppnåelse, herunder å utbedre manglene Riksrevisjonen trekker frem. 

 

Riksrevisjonen 

Postboks 8130 Dep 

0032 OSLO 

 

 

 

 

Unntatt offentlighet, 
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Det tar tid å implementere systemer som skal tilføres store mengder data og som er tilpasset 

virksomhetens behov. For å få en bedre tilstandsrapport over infrastrukturen, herunder 

muliggjøre måling av effektiviteten i vedlikeholdet, har Bane NOR innført systemet 

"Infrastatus". Infrastatus er mulig å anvende nettopp fordi en så stor andel av infrastrukturens 

tilstand er registrert. Infrastatus anvendes også i Sveits og Østerrike, og flere andre land er i 

ferd med å innføre dette systemet. Bane NOR vurderer at Infrastatus er det beste systemet 

på markedet, for å få best mulig beskrivelse av tilstanden på jernbaneinfrastrukturen. Bane 

NOR vurderer videre at dokumentasjonen av infrastrukturens beskaffenhet er så god at 

drifts- og vedlikeholdstjenestene kan konkurranseutsettes fra neste år. 

 

Målsetningen med konkurranseutsettingen, er å øke effektiviteten på drift og vedlikehold, slik 

at Bane NOR får mer jernbane for pengene. Konkurranseutsettingen er inndelt i 10 

geografiske områder og vil skje gradvis. Hvert av de 10 områdene konkurranseutsettes med 

en forventet lavere kostnad sammenlignet med dagens nivå på drift og vedlikehold. Frigjorte 

midler planlegges brukt på økt fornyelse. Bane NOR vil kunne måle kostnadene for hvert av 

de 10 områdene sett opp mot antall kilometer med toglinjer og produserte togkilometer. Dette 

gir en mulighet for å måle effektivitet over tid, gitt at det er full kontroll på tilstanden på 

infrastrukturen. 

 

Departementets oppfølging av Riksrevisjonens merknader og anbefalinger 

Departementet vil følge opp Riksrevisjonens merknader og anbefalinger gjennom 

eierdialogen og ved å iverksette konkrete tiltak. Tiltakene retter seg både mot SDs rolle som 

eier og som budsjett- og sektormyndighet.  

 

I Meld. St. 17 (2019–2020) Noen saker om jernbane, varslet SD at relevante sider ved 

jernbanereformen vil bli gjennomgått. I anmodningsvedtak nr. 653 av 8. juni 2020 som ble 

fattet i forbindelse med behandlingen av denne meldingen, ba Stortinget regjeringen vurdere 

styringsstrukturen mellom Jernbanedirektoratet, Bane NOR og SD. SD har igangsatt et 

arbeid for å gjennomgå og vurdere styringen av Jernbanedirektoratet og Bane NOR. 

Arbeidet er nærmere omtalt i Prop. 1 S (2020–2021). Her varslet departementet at det vil bli 

gjennomført tiltak som bygger opp under jernbanereformens intensjoner om økt 

handlingsrom og ansvarliggjøring av Bane NOR, mindre detaljstyring og et mer 

forretningsmessig forhold mellom aktørene i sektoren. Jeg mener dette er den beste 

strategien for å bidra til klarere ansvarsforhold, økt effektivitet og insentiver til bedre budsjett- 

og økonomistyring. Økt handlingsrom innebærer at Bane NOR må kunne ansvarliggjøres 

ved manglende måloppnåelse.  

 

Økt handlingsrom til Bane NOR påvirker også Jernbanedirektoratet, både i rollen som 

avtalepart og som koordinerende myndighet for jernbanesektoren. For at gevinstene av 

jernbanereformen skal bli realisert, er det avgjørende at avtaleregimet mellom staten og 

foretaket fungerer godt. SD har til hensikt å inngå en overordnet rammeavtale med Bane 

NOR. Avtalen skal tydeliggjøre rammene foretaket må forholde seg til som statens 

avtalepart, og dermed legge grunnlaget for økt handlingsrom og ansvar for foretaket. 

Jernbanedirektoratet vil fortsatt ha ansvaret for å inngå avtaler med Bane NOR om 
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investeringer, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen, men rammeavtalen vil være 

styrende for disse avtalene. Arbeidet med å inngå nye avtaler mellom direktoratet og 

foretaket må tilpasses arbeidet med den nye rammeavtalen. Departementet vil i eierdialogen  

vektlegge at foretaket har en god økonomi og budsjettstyring, samt evne til å gjennomføre 

prosjekter på tid og til forventet kostnad. 

 

Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomgå avtaleregimet mellom direktoratet og 

Bane NOR. Det er en føring for dette oppdraget at Bane NOR skal ha et reelt større 

handlingsrom i oppgaveutførelsen. Departementet er i ferd med å gjennomgå instruksen for 

Jernbanedirektoratet, Bane NORs vedtekter og andre styrende dokumenter for å ytterligere 

klargjøre ansvarsforhold og styringslinjer basert på de erfaringer som departementet har med 

styring av sektoren fire år etter innføring av jernbanereformen. I supplerende tildelingsbrev 

nr. 7 av 14. oktober 2020, har SD gitt Jernbanedirektoratet styringssignaler om å endre 

enkelte rutiner slik at det legges til rette for at Bane NOR får et utvidet handlingsrom og 

ansvar.  

 

SD har engasjert en ekstern rådgiver som skal gjennomføre en selskapsgjennomgang av 

Bane NOR. Selskapsgjennomgangen skal bidra til å gi SD innspill til forhold som 

departementet bør ha spesielt fokus på i eieroppfølgingen av foretaket. Økt handlingsrom og 

mer overordnet styring vil stille høyere krav til Bane NOR og kan øke risikoen for staten, 

dersom foretaket ikke forvalter ansvaret på en god måte. Departementet vil derfor benytte 

resultatene av analysen til å vurdere om Bane NORs systemer, rutiner og kompetanse er 

gode nok til å ivareta et slikt ansvar, eller om det må gjennomføres tiltak for å sikre dette. I 

lys av de nevnte tiltakene vil SD gjennomgå Bane NORs vedtekter, for å vurdere behovet for 

justeringer og presiseringer som tydeliggjør foretakets virksomhet og ansvar. 
 

 

 

Med hilsen 

 

 
Knut Arild Hareide 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 6: 

Brev til sak 6 om informasjonssikkerhet i 

Norfund 

 

6.1 Riksrevisjonens brev til statsråden i 

Utenriksdepartementet 

6.2 Statsrådens svar 

 

 

  



Postadresse Kontoradresse Telefon E-post Nettside Bankkonto Org.nr.
Postboks 6835 St Olavs plass Storgata 16 22 24 10 00 postmottak@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no 7694 05 06774 974760843
0130 Oslo

Vår saksbehandler
Kjersti Morland Semlitsch 22241485
Vår dato Vår referanse
09.11.2020 2020/00883-7
Deres dato Deres referanse

20/2645

Utsatt offentlighet jf. rrevl § 18 (2)

UTENRIKSDEPARTEMENTET
Postboks 8114 DEP
0032 OSLO

Att: Statsråd Dag-Inge Ulstein

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2019
Vedlagt oversendes saksframstillingen av Riksrevisjonens undersøkelse om informasjonssikkerhet i Norfund,
som legges fram for Stortinget i Dokument 3:2 (2020 2021).

Saksframstillingen er basert på en rapport som Utenriksdepartementet fikk tilsendt et utkast til 6. oktober 2020,
og på departementets svar 22. oktober 2020.

Statsråden bes om å redegjøre for hvordan departementet vil følge opp Riksrevisjonens merknader og
anbefalinger, og eventuelt om departementet er uenig med Riksrevisjonen.

Departementets oppfølging vil bli sammenfattet i den endelige saksframstillingen til Stortinget. Statsrådens svar
vil i sin helhet bli vedlagt i Dokument 3:2.

Svarfrist: 24. november 2020

Etter fullmakt

Per-Kristian Foss
riksrevisor

Brevet er godkjent og ekspedert digitalt.

Vedlegg



 
 
 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vedlegg 7: 

 

 Selskaper som omfattes av Riksrevisjonens kontroll for 

 regnskapsåret 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  



Selskaper som omfattes av Riksrevisjonens kontroll for regnskapsåret 2019 

Finansdepartementet 

 Folketrygdfondet Særlovselskap 

 Norges Bank Særlovselskap 

Forsvarsdepartementet 

 Aerospace Industrial Maintenance Norway AS Heleid AS 

 Rygge 1 AS Heleid AS 

Helse- og omsorgsdepartementet 

 Helse Midt-Norge RHF Regionalt helseforetak 

 Helse Nord RHF Regionalt helseforetak 

 Helse Sør-Øst RHF Regionalt helseforetak 

 Helse Vest RHF Regionalt helseforetak 

 Norsk Helsenett SF Statsforetak 

 AS Vinmonopolet Særlovselskap 

Klima- og miljødepartementet 

 Bjørnøen AS  Heleid AS 

 Framsenteret AS  Heleid AS 

 Kings Bay AS  Heleid AS 

 Enova SF Statsforetak 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 Kommunalbanken AS  Heleid AS 

 Samisk Hus Oslo Deleid AS 

 Åarjelhsaemien Teatere AS Deleid AS 

Kulturdepartementet 

 Den Norske Opera & Ballett AS  Heleid AS 

 Nationaltheatret AS Heleid AS 

 Norsk rikskringkasting AS Heleid AS 

 Carte Blanche AS Deleid AS 

 Den Nationale Scene AS  Deleid AS 

 Filmparken AS Deleid AS 

 Rogaland Teater AS Deleid AS 

 Trøndelag Teater AS  Deleid AS 

 Norsk Tipping AS Særlovselskap  

Kunnskapsdepartementet 

 Digforsk AS Heleid AS 

 DNF Productions AS Heleid AS 

 Nord Innovasjon AS Heleid AS 

 NSD − Norsk senter for forskningsdata AS Heleid AS 

 NTNU Ocean Training AS Heleid AS 

 NTNU Samfunnsforskning AS Heleid AS 

 Sem Gjestegård AS Heleid AS 

 Simula Research Laboratory AS Heleid AS 

 Unifond AS Heleid AS 

 Uninett AS Heleid AS 

 Unirand AS Heleid AS 

 Universitetet i Bergen Eiendom AS Heleid AS 

 Universitetssenteret på Svalbard AS Heleid AS 

 Vangslund AS Heleid AS 

 I4Helse AS Heleid AS 

 Agder Research Holding AS Deleid AS 

 Havbruksstasjonen i Tromsø AS Deleid AS 

 Mechatronics Innovation Lab AS Deleid AS 

 Møreforsking AS Deleid AS 

 NORCE Norwegian Research Centre AS Deleid AS 

 Nordlandsforskning AS Deleid AS 

 Norkveite AS Deleid AS 

 NTNU Technology Transfer AS Deleid AS 



 Oslotech AS Deleid AS 

 Samfunns- og næringslivsforskning AS Deleid AS 

 Senter for økonomisk forskning AS Deleid AS 

 Stavanger Research Holding AS  Deleid AS 

 Studiesenteret.no AS Deleid AS 

 Trøndelag forskning og utvikling AS Deleid AS 

 Trådløse Trondheim AS Deleid AS 

 Vestlandets Innovasjonsselskap AS Deleid AS (heleid av 
staten) 

 ARD Innovation AS Deleid AS (heleid av 
staten) 

 Inven2 AS Deleid AS (heleid av 
staten) 

 Studentsamskipnadene Særlovselskap 

Landbruks- og matdepartementet 

 Instrumenttjenesten AS (ITAS) Heleid AS 

 Staur gård AS Heleid AS 

 Kimen Såvarelaboratoriet AS Deleid AS 

 Statskog SF Statsforetak 

Nærings- og fiskeridepartementet 

 Ambita AS Heleid AS 

 Andøya Space Center AS Heleid AS 

 Argentum Fondsinvesteringer AS Heleid AS 

 Box Topco AS (Nå: Støperigata Holding AS) Heleid AS 

 Eksportkreditt Norge AS Heleid AS 

 Electronic Chart Centre AS (ECC) Heleid AS 

 Fiskeri- havbruksnæringens forskningsfinansiering AS Heleid AS 

 GIEK Kredittforsikring AS Heleid AS 

 Investinor AS Heleid AS 

 Mesta AS Heleid AS 

 Nysnø AS Heleid AS 

 Posten Norge AS Heleid AS 

 Space Norway AS Heleid AS 

 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) Heleid AS 

 Nammo AS Deleid AS 

 NOFIMA AS Deleid AS 

 Norges sjømatråd AS Deleid AS 

 DNB ASA Deleid ASA 

 Kongsberg Gruppen ASA  Deleid ASA 

 Norsk Hydro ASA  Deleid ASA 

 Telenor ASA Deleid ASA 

 Yara International ASA Deleid ASA 

 Siva − Selskapet for Industrivekst SF Statsforetak 

 Statkraft SF Statsforetak 

 Innovasjon Norge  Særlovsselskap (Deleid) 

Olje- og energidepartementet  
 Petoro AS Heleid AS 

 Equinor ASA) Deleid ASA 

 Technology Centre Mongstad DA 
Deleid ansvarlig selskap 
med delt ansvar 

 Gassco AS Statsforetak 

 Gassnova SF Statsforetak 

 Statnett SF Statsforetak 

Samferdselsdepartementet 

 Avinor AS Heleid AS 

 BaneService AS Heleid AS 

 Entur AS Heleid AS 

 Flytoget AS Heleid AS 



 Mantena AS Heleid AS 

 Norske Tog AS Heleid AS 

 Nye veier AS Heleid AS 

 Svinesundsforbindelsen AS Heleid AS 

 Vygruppen AS (tidligere NSB) Heleid AS 

 Bane NOR SF Statsforetak 

Utenriksdepartementet  

 Norfund Særlovsselskap 

 
 



  
 
  

Postadresse: 
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4066 Stavanger 

Elektronisk adresse: 
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Dykkar ref.: Vår ref.:  Sakshandsamar: Dato: 
 2020/891 - 9149/2020 Ivar Eriksen 09.12.2020 
 
 
 
 
Søknad om lån til byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus 
 
Helse Vest RHF viser til dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om byggetrinn 2 ved 
Haugesund sjukehus.  
 
Styret i Helse Vest RHF behandla i møte den 9. desember 2020, sak 133/20 Revidert 
konseptrapport. Val av utbyggingsalternativ for byggetrinn 2, Haugesund sjukehus. Det blei 
gjort følgjande vedtak i saka:  
 

1. Styret i Helse Vest RHF godkjenner revidert konseptrapport som grunnlag for  
byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus 

2. Styret i Helse Vest RHF godkjenner at austalternativet blir vidareført til forprosjekt 
under føresetning av at tilsegn om lån blir gitt. 

3. Kostnadsramma blir sett til 980 mill. kr (i 2020 kroneverdi) 
4. Helse Fonna må nytte forprosjektet til betring av prosjektet m.a. med grunnlag i den 

eksterne kvalitetssikringa (KSK). 
5. Helse Vest vil fremme søknad om lån overfor Helse- og omsorgsdepartement 

tilsvarande 70 % av investeringskostnaden til statsbudsjettet for 2022. 
 
 
Helse Vest RHF søker med dette om lånefinansiering tilsvarande 70 % av 
investeringskostnaden for byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus.  
 
 
 
Vennleg helsing 
 
Ivar Eriksen 
eierdirektør 
 
 
Vedlegg: 



Side 2 av 2

 Styresak 133/20 Helse Vest RHF 
 Revidert konseptrapport 
 Kvalitetssikringsrapport konseptfase  
 Styresak 56-20 Helse Fonna HF 

 
Ytterlegare dokumentasjon, sjå:  
https://helse-fonna.no/bygghaugesund2020/revidert-konseptrapport-haugesund-sjukehus 
    
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av:Inger Cathrine Bryne Administr.direktør 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Sak 13320 Revidert konseptrapport. Val av utbyggingsalternativ byggetrinn 2 - Helse Fonna 
2 Sak 13320 Vedlegg 3 - Revidert konseptrapport Haugesund Sjukehus 
3 Sak 13320 Vedlegg 4 - Ekstern kvalitetssikring (KSK) 
4 Sak 13320 Vedlegg 1 Styresak 56-20 Helse Fonna HF -revidert-konseptrapport 

 
 
 
Kopi til: 

HELSE FONNA HF 
 

https://helse-fonna.no/bygghaugesund2020/revidert-konseptrapport-haugesund-sjukehus


ÅRSPLAN 2021 
FOR STYRET I HELSE FONNA HF 

1. kvartal 2021 
14.01.21 Haugesund 

sjukehus  
 

Styremøte kl. 09 
Årleg melding  
Styrets eigenevaluering og 
evaluering av adm. dir. 
Leiingas gjennomgang av 
internkontroll 
Riksrevisjonens kontroll 
med forvaltningen av 
statlege selskap 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Eventuelt 
Skriv og meldingar 
Månadsrapport bygg 
Utviklingsplan 

17.02.21 Stavanger Evt. styremøte kl. 14  ved 
behov 
Middag om kvelden 

 

18.02.21 Stavanger Styreseminar RHF-styret 
og HF- styra 

 

2. kvartal 2021 
20.04.21 Stord sjukehus  

 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte kl. 12 
Styringsdokument for 
Helse Fonna HF 2021 
Styrets årsmelding og 
årsrekneskap 
Forhandlingsfullmakt til 
lønnsoppgjeret. 
 
Fellesmøte med Helse Vest  
kl. 16.00. 
Middag om kvelden 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt  
Månadsrapport bygg 
Utviklingsplan 
 
 
 

27.05.21 Odda sjukehus Styremøte kl. 12 
Tilsetteskader og HMS-
hendingar årsrapport  
Avvikshandtering, 
årsrapport  
Leiingas gjennomgang av 
IKT tryggleik 
Økonomisk langtidsplan 
Gjennomgang av styrande 
dokument 
 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Diverse årsrapporter 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt 
Månadsrapport bygg 

28.05.21 Ullensvang Styreseminar  
18.06.21 Haugesund 

Hotel Maritim 
 
 
 

Styremøte kl. 09 
Rapportering på 
styringsdokumentet 
Utviklingsplan (o-sak) 
Årsmeldingar frå pasient 
og brukaromboda i 
Hordaland og Rogaland    
Årsplan for styret 2022   
Fellesmøte med 
brukarutvalet og 
ungdomsrådet 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt 
Månadsrapport bygg 



3. kvartal 2021 
29.09.21 Stavanger 

 
Styremøte kl. 14 
Forskingsaktivitet Helse 
Fonna  
Årsrapport NPE-saker 
Nasjonale 
kvalitetsindikatorar 
 
 
Middag om kvelden 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt  
Månadsrapport bygg 
 

30.09.21 Stavanger Styreseminar mellom 
RHF-styret og HF-styra 

 

4. kvartal 2021 
28.10.21 Haugesund 

sjukehus 
Styremøte og 
styreseminar kl 09 
Omvising nytt bygg 
Sjukefråvær 
Evaluering av 
ferieavvikling 2021 
 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt  
Månadsrapport bygg 

26.11.21 Haugesund 
 

Styremøte kl. 09 
Budsjett og 
investeringsbudsjett 2022 
Evaluering av løn og vilkår 
til administrerande 
direktør 
Utviklingsplan (a-sak) 
 

Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Godkjenning av protokoll 
Ad. si orientering 
Rapport frå verksemda 
Skriv og meldingar 
Eventuelt 
Månadsrapport bygg 
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