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Oppsummering revisjon 2003 

Vi ønsker med dette å oppsummere våre vurderinger til det foreliggende utkast til årsregnskap for 
2003, samt vår vurdering av internkontrollen i Helse Vest RHF opp mot regnskap, lønn og 
økonomi. 
Vi vil be om at dette brev journalføres som brev nr. 1/2004, jfr Revisorloven § 5-4 og § 5-2, 
4.ledd,  og vi gjør oppmerksom på at brevet er oppbevaringspliktig i 10 år. 
 
Hovedkonklusjoner 

Regnskap 

Etter vår oppfatning er årsregnskapet for 2003 i samsvar med Regnskapsloven og god 
regnskapsskikk for denne type foretak, og uten vesentlige feil. Regnskapet inneholder dog noen 
usikre og skjønnsmessige poster, som vi mener styret kan ha nytte av å være informert om. 
 
Internkontroll 

Internkontrollen pr.31.12.2003 for de enkelte helseforetakene innenfor områdene regnskap, 
økonomi og lønn er etter vår oppfatning nå samlet sett tilfredsstillende. Rutinene er jevnt over 
forbedret siden 2002, men det er fortsatt forbedringspotensiale på flere områder. 
 
Revisjonsberetningen 

Vi vil, utifra det som nå foreligger, avgi en revisjonsberetning uten forbehold eller presiseringer.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
ERNST & YOUNG AS  
  
  
  
Finn Kinserdal  
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1. Regnskapsmessige problemstillinger 

Årsregnskapet for 2002  

Årsregnskapet for 2002 var en betydelig utfordring for de enkelte helseforetakene og Helse Vest 
samlet. Som vi redegjorde for i fjorårets oppsummering var det også betydelige skjønnsmessige 
poster i regnskapet. Samlet sett tror vi imidlertid ikke at de skjønnsmessige postene inneholdt 
faktiske feil av en slik størrelsesorden at resultatregnskapet i 2002 eller 2003 er vesentlig feil.  
 
Åpningsbalansene for helseforetakene 

”Åpningsbalansene” for de enkelte helseforetakene pr. 1.1.2002 (formelt tingsinnskudd fra staten 
via Helse Vest RHF) er først beregnet våren 2004 tiltross for at nødvendige data og takster forelå 
på et langt tidligere tidspunkt. 
Den langvarige prosessen har forårsaket betydelig merarbeid for berørte parter, og skapt betydelig 
usikkerhet mht. resultateffekt i finansregnskapet og effekt på resultatkrav. 
Etter vår oppfatning er det kritikkverdig at prosessen har tatt så lang tid, og at den tidvis synes 
preget av manglende vilje eller aksept for å tilpasse seg regnskapslovens bestemmelser og god 
regnskapsskikk. 
Etter vår oppfatning, basert på de uavhengige fagmiljøenes arbeid, er de etablerte 
”åpningsbalanser” og tilhørende avskrivninger i regnskapet i samsvar med god regnskapsskikk for 
denne type foretak, og gir et rettvisende bilde og kostnadsmåling av det reelle kapitalslitet for 
driftsmidler i foretakene; noe som var en uttrykt målsetting da regnskapsloven ble vedtatt anvendt 
for helseforetakene. 
 

Nedskrivning i helseforetak 
Etter god regnskapsskikk skal bl.a. driftsmidler og eierposter i datterforetak nedskrives til virkelig 
verdi. Normalt er dette salgsverdi eller netto nåverdi av fremtidig inntjening. Heleforetakene har 
svak inntjening og usikre rammebetingelser mht. fremtidige overskudd. Dette tilsier normalt at 
mange driftsmidler og Helse Vest sine eierposter i helseforetakene burde nedskrives til 0. 
Imidlertid har neppe helseforetakene overskuddsmaksimering som formål. Snarere bærer 
foretakene preg av å likne på ”not-for-profit”-type foretak. 
Revisorene for helseforetakene i Norge er derfor enige om at vi aksepterer at god regnskapsskikk 
for virksomheter som helseforetak er å vurdere driftsmidlene (bygninger mv.) til antatt 
gjenanskaffelseskost hensyntatt slit og elde for de driftsmidler som er i bruk, og RHF’ene sine 
eierposter i sine helseforetak lik bokført egenkapital i de enkelte helseforetakene. Behandlingen 
kan bli gjenstand for diskusjon. 
 
Årsregnskapet for 2003  

Det har vært lagt ned et betydelig arbeid fra de enkelte foretak for å foreta avstemming og 
dokumentasjon av de enkelte postene i årets regnskap. Vi har ingen regnskapsposter hvor vi er 
uenige eller mener at reserveringer eller annet er uriktige/uforsvarlige.  
Likevel foreligger det enkelte områder hvor det er gjort skjønnsmessige avsetninger fordi 
grunnlagsmaterialet er svakt. Vi er enige i at disse skjønnsmessige vurderingene representerer 
beste skjønnsmessige estimat, men påpeker ovenfor styret at endelig utfall/kostnad kan avvike fra 
avsetningene pr. 31.12.03: 
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- Stikkprøveundersøkelser fra SINTEF og fra andre har vist at det er avvik i DRG-
kodingen vs. det som burde ha vært kodet.  
Dette kan gi utslag i at helseforetakene har fått uriktig oppgjør fra departementet via Helse 
Vest. Imidlertid anser vi at oppgjørene år for år avregnes med endelig virkning ovenfor 
departementet gjennom etablert avtaler. Unntaket er den etterberegningen som SINTEF og 
andre gjør på vegne av departementet og dermed Helse Vest i året etter (dvs. sommeren 2004 
for 2003). Det er avsatt ca. kr. 5 mill for eventuell nedkorrigering etter SINTEF sin kontroll. 
Dette representerer omtrent det nedjusteringene har vært historisk sett. I tillegg er bl.a. 
inntekter fra palleativ behandling redusert i forbindelse med årsavslutningen. 

- Avsatt pensjonsforpliktelse: kr. 159 mill. 
Det har vært brukt betydelig tid mot aktuar som beregner pensjonsforpliktelsene for Helse Vest 
for å foreta avstemming og skjønnsmessig testing av regnskapsførte kostnader og avsetninger. 
Vår oppfatning er at det fremdeles er en viss usikkerhet i aktuarberegningene. For annen type 
virksomhet som har hatt aktuarberegninger i henhold til god regnskapsskikk har det også vist 
seg at det har vært foretatt feilkalkulasjoner fra aktuarene, og at det har tatt noen år før man har 
fått etablert pålitelige beregninger.  
Fra og med 1.1.2004 er de økonomiske forutsetningene med hensyn til forventet avkastning, 
lønnsvekst mv. blitt nedjustert i henhold til dagens rentenivå mv. Dette medfører at det pr. 
1.1.2004 foreligger en ikke gjeldsført pensjonsforpliktelse (såkalt korridor) på kr. 930 mill. 
Korridoren er vist i note i regnskapet. Denne måten å regnskapsføre på er i tråd med god 
regnskapsskikk – men kan gi økte pensjonskostnader i fremtiden for å hente inne eventuelle 
etterslep. 

- Avsetning for oppgjør mot private institusjoner i forbindelse med overtakelse av 
kontrakter mv. fra fylkeskommunen: kr. 100 mill. 
De enkelte helseforetakene er ferdig forhandlet med fylkeskommunen, og dette er hensyntatt i 
åpningsbalansen. Helse Vest er imidlertid ikke ferdig med avtalene vs. de private 
institusjonene, og avsetningen er basert på beste skjønn. 

- Opptjent, ikke uttatt overlegepermisjon: kr. 210 mill. 
Det er innhentet oversikt over faktisk opptjent permisjon pr. lege eller foretatt skjønnsmessige 
vurderinger, beregnet gjennomsnittlig lønnskostnad og foretatt avsetning basert på at all 
permisjon tas ut.  

- Opptjent, ikke uttatt ferie og overført avspasering: kr. 58 mill. 
Det foreligger ikke detaljert dokumentasjon. Det er foretatt en skjønnsmessig vurdering basert 
på at antatte dager tilgode. Dette er basert på stikkprøvetesting. 

- Pasienter under behandling ved årsskiftet: kr. 21 mill. 
Man har innhentet relativt gode data på antall pasienter og DRG-poeng. Det er antatt at 
pasientene er ca. 50% ferdigbehandlet i snitt pr. 31.12. Imidlertid er DRG-satsen nedregulert 
fra 80% til 40% pga. lavere godtgjøring på pasienter som er ferdigbehandlet i 2004 enn 2003. 
Resultateffekten utgjør ca. kr. 20 mill. i forhold til 2003-sats. 

- Avsetning til pasientskadeerstatning: kr. 19 mill. 
Avsettingen er basert på antall innmeldte skader til NPE for helseforetakene de siste år, hvor 
det er avsatt gjennomsnittlig egenandel (kr. 50.000) pr. sak. I tillegg er det avsatt for saker som 
har oppstått før 1988 der helseforetakene må dekke hele erstatningen/ ikke er forsikret. 

- Ikke talte varelagre: kr. 0 
I balansen er de vesentligste lagrene medtatt. Imidlertid er visse lokale lagre ute på 
avdelingene ikke medtatt i balansen og ikke registrert i systemene. De står derfor oppført til 0, 
slik at her kan foreligge en (uvesentlig) reserve. 
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Oppsummering av internkontrollen i de enkelte enhetene 

 
Helse Vest RHF 

Etter vår oppfatning har tilrettelegging og styring av årsoppgjøret for 2003 vært vesentlig bedre 
enn for 2002. 
Det er etablert en økonomi/regnskapsmanual med klare og gode regler. Løpende 
månedsrapportering og årsrapportering skjer på standardiserte maler og med tett oppfølging. Dette 
har etter vårt syn bidratt til å skape bedret disiplin i de enkelte helseforetakene mht. presisjon og 
ajouritet i rapporteringer. 
Kvalitetssikringen i siste ledd kan imidlertid jevnt over bli noe bedre. 
 
Helse Bergen HF 

For 2002 som helhet tok vi forbehold i revisjonsberetningen for helseforetaket og konsernet pga. 
av svakheter i internkontrollen. Vi har ikke gjort dette for 2003. 
 
Gjennom 2003 har det vært utført betydelig arbeid for å bedre rutiner, avstemmingsmuligheter og 
å tilpasse systemer. Samtidig har det vært foretatt nyansettelser, strukturering av arbeidsoppgaver 
og heving av kompetansenivå. 
 
Samlet sett konkluderer vi derfor med at internkontrollen pr. 31.12.2003 nå er akseptabel. På visse 
områder er den også god og meget god, f.eks. innenfor bank/kontantområdet. Vesentlige 
forbedringsområder er innenfor lønnsavstemming og deler av  varelagerområdet, samt at flere av 
systemene og rutinene bør effektiviseres ved at påbegynte prosjekter fullføres. 
 
Helse Stavanger HF 

Internkontrollen for 2003 var betraktelig bedre enn i 2002, og økonomiavdelingen skal ha honnør 
for det betydelige arbeidet som er lagt ned for å forbedre de interne prosesser. Ansettelse av ny 
regnskapssjef bidro i betydelig grad til forbedringene. 
Fremdeles er det betydelig forbedringspotensiale på enkelte områder: 
 bedre avstemmingskvalitet 
 integrere regnskapssystemet med lønn og innkjøp 
 
Helse Fonna HF 

Internkontrollen i Helse Fonna var tilfredsstillende allerede i 2002, hovedsakelig pga. god, ny 
kompetanse sentralt, og aktive controllere ute. Helse Fonna hadde imidlertid utfordringer med liten 
grad av integrasjon i foretaket og ulike IT-systemer.  
 
Gjennom 2003 har det vært foretatt omorganisering, strukturering av arbeidsoppgaver og heving 
av kompetansenivå, og flere rutiner er forbedret. 
 
Samlet sett konkluderer vi derfor med at internkontrollen pr. 31.12.2003 er tilfredsstillende. På 
visse områder er den også god og meget god. Forbedringsområder er innenfor IT-området, der 
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brukerne opplever høy brukerterskel ved økonomisystemet Oracle, samt at flere systemer er ikke 
integrert med Oracle og medfører en del manuelt arbeid. 
 
Helse Førde HF 

Internkontroll for 2002 innenfor områdene regnskap, økonomi og lønn var etter vår oppfatning 
tilfredsstillende.  
Vår generelle oppfatning for 2003 er at den tilfredsstillende kvaliteten er opprettholdt, men uten de 
store forbedringer. Årsoppgjøret 2003 ble tilfredsstillende gjennomført. Gjennom året ble 
imidlertid enkelte regnskapsavslutningsoppgaver ikke opprettholdt på samme nivå som i 
årsoppgjørene. Dette kan skyldes bemanningssituasjonen. Foretaket har benyttet seg av innleid 
personell for å bistå i arbeidet med avstemminger og intern kontroll. Helse Førde har i 2004 ansatt 
regnskapssjef som vil tiltre 1. juni 2004, og dette mener vi er riktig og viktig. Helse Førde er 
sårbar for fravær av enkeltpersoner også på områder hvor foretaket har egne ansatte (for eks. DRG 
og IT konsulenter). 
Helse Førde hadde tidligere gammeldags og tungvinte IT-systemer. I 2003 har Helse Førde tatt i 
bruk økonomisystemet Oracle. Dette har bedret enkelte rutiner, flere systemer er imidlertid fortsatt 
ikke integrert med økonomisystemet. 
 
 
Apotekene 

Internkontrollen for 2003 samlet sett innenfor områdene regnskap, økonomi og lønn etter vår 
oppfatning tilfredsstillende og en generell forbedring i forhold til 2002.  
 
Noen av forbedringsområdene fra 2002: 
 Arbeidsdelingen, samarbeidet og kommunikasjonen mellom administrasjonen og 

regnskapsføreren Visma er forbedret i forhold til 2002. Hele regnskapet føres nå hos Visma i 
Stavanger. 

 I større grad involvering fra de enkelte apotekene i rapporteringen. 
 Tellerutiner for lagrene er nå i ytterligere grad koordinert slik at de forskjellige varelagrene 

behandles på samme måte. 
 Avtalene mellom apotekene og helseforetakene er ferd med å sluttføres, og vil føre til mer 

forutsigbare i transaksjoner med helseforetakene. 
 
Generelt om helseforetakene oversikt over ressurser/lønnsregistrering 

Kanskje et av de viktigste områdene for helseforetakene mht. å sikre effektivitet og god 
ressursstyring er gode samlede ressursplanleggingsverktøy og gode timeregistreringsverktøy som 
aktivt er tatt i bruk. Selv om vi primært kjenner foretakene fra regnskapssiden synes svakhetene på 
disse områdene påfallende i helseforetakene i Helse Vest. 
I regnskapsmessig sammenheng har dette betydning for manglende oversikt mht. riktige 
lønnsytelser og presis kostnadsmåling (ulike typer og omfang av overtid, vakter, ferie, avspasering 
mv.). 
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