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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret gir si tilslutning til føreslått oppfølging av revisjon bierverv 2016.  
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Oppsummering   
 
Internrevisjon av arbeidet med bierverv våren 2015 tilrådde 9 tiltak for oppfølging i føretaka i 
Helse Vest.  Internrevisjonrapporten og tilrådde tiltak for oppfølging vart handsama i styra i 
føretaka hausten 2015. 
 
Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv.  
 
Sjå vedlagde tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Førde HF.  
 
 
Fakta  
 
Våren 2015 vart det gjennomført internrevisjon av arbeidet med bierverv i føretaka i Helse 
Vest i samsvar med vedtatt revisjonsplan.  
 
Hovudkonklusjonen frå revisjonen var at Helse Vest har retningsliner og system for 
praktisering av regelverk for bierverv, men at intensjonen om å ha eit system for registrering 
av bierverv som sikrar ei fullstendig, gjennomsiktig og lik behandling av bierverv ikkje var 
realisert. Internrevisjonen anbefalte 9 tiltak for oppfølging i føretaka.  
 
Internrevisjonsrapporten og anbefalte tiltak for oppfølging i føretaka vart handsama i styret i 
Helse Vest RHF, sak 086/15 og i styra i føretaka i Helse Vest.  
 
Styret i Helse Førde HF slutta seg til føreslått oppfølging av revisjon bierverv i sak 055-2015A. 
Føretaket har etter dette innlemma tiltaka i arbeidet sitt med bierverv.  
 
 
Kommentarar  
Oppfølging av tiltaka går fram av tabellen som er vedlagt.  
Helse Førde HF har våren 2016 sendt ut rapport til leiarane om søkte/meldte bierverv ved 
alle einingar i føretaket, med spørsmål om dette gir eit rett bilde av status for bierverv ved 
den aktuelle eininga. I tillegg bad vi leiarane oppmode om at dersom nokon ikkje hadde søkt 
om bierverv så vart det gjort, samt minna om å ta opp bierverv i medarbeidarsamtale. 
Bierverv er og lagt inn som emne i førebuing til medarbeidarsamtale i kompetanseportalen. 
Sidan det for dei fleste ikkje er krav om gjennomføring av medarbeidarsamtale oftare enn 
anna kvart år vil mest truleg effekten av dette ikkje kome til syne før etter ei stund. 
 
Etter utsending av rapportar og påminning frå leiarane, har talet på medarbeidarar som har 
meldt bierverv auka noko.  
Frå uttak rapport april 2016 til medio august 2016 har talet på medarbeidarar som har 
meldt/søkte bierverv i Agresso auka frå 31 til 44. Talet på meldte/søkte bierverv har i same 
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periode auka frå 48 til 64 bierverv.   
 
 
Meldingar frå arbeidstakar i meldings- og sakshandsamingssystemet gir ikkje eit godt nok 
grunnlag for kategorisering av bierverva i alle høve.  
 
Under følgjer oversikt over dei ulike grupperingane søknad om bierverv(64 stk) er 
sortert/registrert i.  
 
Andre føretak i Helse Vest 2 

 Andre offentlege helseføretak 2 
 Anna 25 
 Ikkje helseretta verksemd 9 
 Offentleg/ privat ikkje helseretta 

verksemd 4 
 Primærhelseteneste 7 
 Privat ideell helseretta verksemd 1 
 Privat kommersiell helseretta 

verksemd 9 
 Privat legekontor 

m/allmennpraksis 1 
 Universitet/ høgskule 3 
 Verksemd med driftstilskot frå 

Helse Vest 1 
 

   I desse tala ligg også ein søknad for perioden som 
ikkje er godkjent. 

 
 
 
Konklusjon  
Innlemming av tiltaka 1 – 9 i rapporten frå internrevisjonen og styresak 055-2015A gir eit 
godt grunnlag for arbeidet framover med bierverv i føretaket.  
Oppfølging av tiltaka blir gjennomført etter oppsett plan.  
 
 
Vedlegg: 
1. Tabell med oversikt over tiltak og oppfølging av tiltaka i føretaket.  
 
 


