
 
 
Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.01.04 – 19.03.04 
 
Denne oversikten gjelder kun saker der det statlige tilsyns-, kontroll- eller klageorgan har rettet direkte henvendelse til Helse Vest RHF.  
 
Administrasjonen er kjent med at det i tillegg foreligger flere saker/henvendelser fra statlige tilsyns-, kontroll- og klageorgan hvor henvendelsen 
går direkte til underliggende helseforetak. Dels er vi kjent med dette fordi helseforetakene selv på ulike måter gir underretning, dels fordi Helse 
Vest blir satt som kopimottaker av korrespondansen og dels fordi det mer eller mindre tilfeldig fanges opp av medarbeidere i Helse Vest. Det 
synes med andre ord ikke å foreligge noe system for at denne type saker skal komme Helse Vest til kunnskap. Helse Vest ønsker å endre på dette 
og kommer til å ta kontakt med de ulike tilsyns-, kontroll- og klageorgan for å etablere rutiner som gir oss mulighet til å ha oversikt over alle 
saker av denne typen som vedrører samtlige foretak i foretaksgruppen.  
 
Tilsvarende vil Helse Vest også tilskrive helseforetakene for i tillegg å be dem om å etablere rutiner for rapportering av tilsyns-, kontroll- og 
klagesaker. 
 
 
Tilsynsmyndighet Dato for 

henvendelse 
Hva saken gjelder Kommentarer/status 

Riksrevisjonen (1) 26.01.04 Det ble bedt opplyst hvorfor innkalling til 
foretaksmøtet i Helse Førde 08.01.04 skjedde 
med kortere frist enn en ukes varsel. 

Redegjørelse gitt pr brev 02.02.04. Det ble orientert 
om at det den 08.01.04 var berammet styreseminar i 
Helse Førde. Kort tid før seminaret ble det klart at 
Arvid Ullebø ville bli foreslått som nytt styremedlem 
til erstatning for Agnar Strømsnes som tidligere hadde 
frasagt seg vervet. Styreleder og Ullebø selv ytret 
sterkt ønske om at eier fikk gjennomført valget raskt 
slik at Ullebø kunne delta på styreseminaret som 
fullverdig medlem. Eiersiden så verdien av dette og 
valgte å innkalle til foretaksmøte med kortere frist 
enn en uke. 
Ingen ytterligere merknader mottatt. 

 30.01.04 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen Informasjonen er dels blitt innhentet fra Helse Bergen 
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av statens interesser i Helse Vest omfatter 
hele helseforetaksgruppen. For regnskapsåret 
2003 opplyses det at man vil kontrollere 
utvalgte foretak i tillegg til det regionale 
helseforetak. 
Saken gjelder innsending av følgende 
dokumenter vedrørende Helse Førde og Helse 
Bergen: 
Protokoller fra foretaksmøter, 
styreprotokoller, årsregnskap, årsberetning og 
revisors beretning for 2003, 
styringsdokument 2003, årlig melding 2003, 
budsjett 2003, alle rapporter i 2003 om 
foretakets virksomhet fra daglig leder i 
henhold til helseforetakslovens § 38, utskrift 
fra postjournal som viser all korrespondanse i 
2003 mellom det regionale helseforetaket og 
de angitte helseforetak. 

og Helse Førde og dels fra eget arkiv og deretter 
oversendt Riksrevisjonen ved ekspedisjon av 
26.02.04. 
Rapporteringen vil først være avsluttet etter 
innsending av protokoll fra foretaksmøtet som 
godkjenner helseforetakenes årsregnskap og 
årsberetning for 2003, det vil si i juni 2004. 

 02.02.04 Som ledd i kontrollen for regnskapsåret 2003 
ønskes det nærmere angitte opplysninger om 
eventuelle virksomheter som er blitt etablert i 
helseregionen i perioden. 

Samtlige helseforetak tilskrevet med forespørsel om 
det er etablert underliggende virksomheter. 
Oversikt med vedlegg sendt Riksrevisjonen 24.02.04. 
Oversikten inneholder opplysninger om følgende 
underliggende virksomheter: 

- HINAS (2) (Helse Vest) 
- HNL AS (3) (Helse Vest) 
- Stavanger Helseforskning AS (Helse 

Stavanger) 
 02.02.04 Undersøkelse om kjøp av konsulenttjenester i 

regnskapsåret 2003. Det bes om en oversikt 
over samtlige kontrakter/bestillinger 
vedrørende anskaffelser av konsulenttjenester 
med kontraktsverdi over kr. 200.000,- inngått 

Besvart 27.02.04. Orientert om at det i 2003 er 
foretatt 20 konsulentkjøp som overstiger nevnte 
kontraktsverdi. I flere av disse var kontraktssummen i 
utgangspunktet anslått til å ligge under kr. 200.000,-. 
Rapporteringen viser mangler bl.a. i forhold til 
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i løpet av 2003. prosedyrer og protokollføring. 
Det arbeides nå med et anbudsdokument for å få 
etablert rammeavtaler med ulike konsulentfirmaer. 
Videre tas det sikte på å implementere et 
kontraktsstyringssystem våren 2004 som gir prosess- 
og systemstøtte i anskaffelsesprosessene. 

 04.03.04 Undersøkelse av økonomi- og 
aktivitetsstyringen i det regionale 
helseforetak i 2003. Det bes oversendt 
konsernbudsjett for 2003, inkludert 
saksfremlegg samt alle skriftlige rapporter 
etter helseforetakslovens § 38 fra daglig leder 
til styret om foretakets stilling og utvikling i 
forhold til vedtatte planer og budsjetter. 

Konsernbudsjett for 2003 samt all 
økonomirapportering til styret i løpet av 2003 
oversendt 17.03.04. 

 15.03.04 Årlig melding – brukermedvirkning. Det bes 
redegjort for hvordan RHF har sikret reell 
brukermedvirkning i forhold til de personer 
og organisasjoner som følger av vedtektenes 
§ 14, ved utarbeidelsen av plandelen i årlig 
melding for 2003. 
I tillegg bes det oversendt eventuelle 
uttalelser fra brukerorganisasjoner og 
opplysninger om hvordan disse uttalelsene 
kommer til uttrykk i saksframlegget i 
forbindelse med styrets behandling av årlig 
melding for 2003. 
I følge vedtektene skal melding fra 
pasientombudet legges ved årlig melding, og 
denne meldingen bes oversendt. 

Svarfrist: 10.april 2004. 

 16.03.04 Statlige tilskudd mv i 2003. I forbindelse med 
kontrollen av statsregnskapet for 2003 
kontrollerer Riksrevisjonen at det er samsvar 

Svarfrist: 15.april 2004. 
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mellom statsregnskapet og det som 
foretakene har regnskapsført for tilsvarende 
poster. Det bes om opplysninger om hvilke 
beløp foretaksgruppen har fått utbetalt i 
tilskudd fra staten i perioden 01.01.03 til 
31.12.03 samt hvor mye det langsiktige lånet 
fra departementet til foretaksgruppen 
utgjorde pr 31.12.03 og størrelsen på inn- og 
utbetalingene knyttet til dette lånet i 2003. 

    
Statens helsetilsyn 19.01.04 Oversendelse av rapport som Helsetilsynet 

har sendt Helsedepartementet, om tilsynets 
oppfølging i Dent-O-Sept saken. 

Rapporten omfatter hva Helsetilsynet har satt i verk 
for å få oversikt over sakens omfang og 
konsekvenser, den tilsynsmessige oppfølgingen 
gjennom Helsetilsynet i fylkene, Helsetilsynets 
juridiske fortolkninger av krav i helselovgivningen og 
deres vurderinger av om disse kravene har vært 
overholdt. Videre redegjøres det for en del andre 
spørsmål som saken har reist og tilsynets tilrådinger 
på grunnlag av de erfaringer saken har gitt. 

 23.01.04 Orientering om klage fra pasient 
Helsetilsynet har mottatt vedrørende en 
spesialist med driftsavtale med Helse Vest. 

Helsetilsynet fant ikke tilstrekkelig grunnlag for å 
konkludere med at det foreligger brudd på 
helselovgivningen, men mente likevel at Helse Vest 
burde være orientert om saken. 
Saken tatt til orientering. 

 29.01.04 
 
 
 
 
 
 
 

Smittevernplan. Pandemiplan. 
Helsetilsynet ber om en redegjørelse for om 
Helse Vests pandemiplan inneholder 
nødvendige praktiske tiltak for at planen kan 
iverksettes 
 
 
 

Besvart 02.02.04. Det er vist til at det i 
beredskapsplanen er bestemt at behovet for 
vaksinering av helsepersonell skal vurderes av eget 
utvalg, et arbeid som er i gang. Videre er det vist til at 
beredskapsplanen omhandler beredskap mot 
biologiske agens, herunder en mal for beredskap mot 
biologisk agens som også tar høyde for tiltakene i 
pandemiplanen, og at det er opprettet et råd for 
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15.03.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsetilsynet ber om en ytterligere 
redegjørelse hva gjelder smittevernplan og 
pandemiplan. Det understrekes at 
henvisninger til planverket alene ikke anses 
som en tilstrekkelig redegjørelse. Det bes om 
at det redegjøres for når smittevernplan 
endelig ble godkjent, hvordan den regionale 
smittevernplanen og pandemiplan konkret 
implementeres i helseforetakene, samt 
tidsperspektivet for slik implementering. I 
tillegg bes det redegjort for hvordan Helse 
Vest forsikrer seg om at planverket er 
operativt og kjent i organisasjonene. 

ekstraordinær smittevernberedskap som skal 
sammenkalles dersom fare truer. Helse Bergen er av 
foretakene kommet lengst i dette arbeidet. Der inngår 
koordinering av samhandling med 
kommunehelsetjenesten ved at smittevernlegen i 
Bergen er representert i de organer som skal håndtere 
smittevernberedskap i en aktuell situasjon. Øvrige 
kommuner har ikke påbegynt sitt planarbeid, og det 
har derfor ikke vært hensiktsmessig å lage planer i 
samarbeid med disse. 
Helse Vest har i det overordnede planverk; 
Smittevernplan og Beredskapsplan sin avklarte rolle i 
forhold til ”sørge for-ansvar”, herunder planansvar og 
nødvendig informasjon. 
 
Svarfrist: 21. april 2004. 

 09.03.04 Oversendelse av rapport fra kartlegging av 
belegg i indremedisinske avdelinger 
gjennomført i september 2003. Rapporten 
beskriver situasjonen i 2003 og utviklingen 

Helsetilsynet forventer at de ulike ansvarlige instanser 
følger opp innen eget ansvarsområde. 
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siden 1999.  
    
Datatilsynet Det foreligger ingen saker fra Datatilsynet i perioden. 
    
Klagenemnda for 
offentlige 
anskaffelser 

19.01.04 Avgjørelse i klagesak. Klage fra Richard von Volkman 
vedrørende Helse Vests konkurranse om levering av 
dagkirurgiske tjenester for 2003. I konkurransen var det 
stilt krav om at leger som skulle delta i konkurransen 
måtte ha driftsavtale, slik at Helse Vest kunne få refusjon 
for utgiftene fra staten. Klagenemnda la til grunn at 
kravet om driftsavtale verken var å anse som krav til 
leverandørenes kvalifikasjoner, eller krav til deres 
finansielle og økonomiske stilling. Kravet var 
konkurransebegrensende, og i strid med kravet til 
konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 5. I 
avgjørelsen foretas det i tillegg en vurdering av 
ordningen med ISF-refusjon knyttet til driftsavtaler med 
bakgrunn i at ordningen begrenser privatpraktiserende 
legers muligheter for å konkurrere om offentlige 
oppdrag. Det konkluderes med at avtaleordningen om 
tildeling av driftsavtaler uten å følge regelverket om 
offentlige anskaffelser isolert sett er lovstridig fordi den 
leder til en begrensning av slike oppdrag.  
 

Avgjørelsen innebærer at vi enten må se 
bort i fra egen mulighet for refusjon ved 
tildeling av dagkirurgikontrakter eller at 
vi må foreta en omlegging av de 
ordninger som gjelder for tildeling av 
avtalehjemmel. Dette er i dag regulert i 
avtale inngått mellom de regionale 
helseforetakene og legeforeningen. Begge 
alternativene reiser en rekke spørsmål 
som ikke bare berører Helse Vest, men 
også de øvrige helseregionene. Det er 
innledet en dialog med 
Helsedepartementet omkring 
konsekvensene av klagenemndas 
avgjørelse. 
 

 08.03.04 Firma Infodoc AS har levert inn søknad om deltakelse i 
Helse Vests konkurranse om levering av integrert 
dataløsning, men søknaden ble avvist fordi firmaattest 
ikke var vedlagt. Klager anfører at det ikke kan leses ut 
av konkurransegrunnlaget at det var et krav at firmaattest 
skulle vedlegges. Det anføres videre at firmaattesten er 
offentlig tilgjengelig, og at opplysningene i attesten 
fremkommer av de oversendte dokumentene, og at det 

Tilsvar sent KOFA 17.03.04. I tilsvaret 
anføres det at det må være rimelig 
åpenbart at klager var forpliktet til å 
levere firmaattest, og at denne ikke forelå 
ved fristen for innlevering av 
dokumentasjon. Det er lagt til grunn at det 
da følger av regelverket at vi er forpliktet 
til å avvise klager. 
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derfor er urimelig og i strid med regelverket for 
offentlige anskaffelser å avvise søknaden. 

    
Sivilombudsmannen Det foreligger ingen saker for Sivilombudsmannen i perioden 
    
 
 
 

1) I tillegg til de kontrollsaker Riksrevisjonen har iverksatt i perioden, er Helse Vest pålagt løpende å sendes inn protokoller fra styremøter i 
Helse Vest RHF samt protokoller fra foretaksmøter i helseforetakene. 

2) Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
3) Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste AS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


