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                  Direktøren 
 
              

Styresak 99-2014  

Referatsaker til styret 

 
 

Saksbehandler: 

Gro Ankill 

 

Saksnr.: 

2011/2354 

Dato: 

30.09.2014 

 

 

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 

 

 

1. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 30.09.2014 (ettersendes)  

2. Protokoll møte i AMU 02.10.2014  (ettersendes) 

3. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 02.10.2014 (ettersendes) 

4. Landsomfattende tilsyn psykisk helsevern for barn og unge, fra Fylkesmannen i Nordland 

21.07.2014 

5. Tilsyn ambulansestasjon Gravdal, fra Arbeidstilsynet 09.09.2014. 

 

 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Avstemming:   

 

Vedtak: 
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Saksbehandler/dir.tlf.: 
Erik Hansen   

Sted/Dato: 
Bodø, 01.10.14  
  

 
Til: Lars Vorland  
Fra: Erik Hansen  

 
 

MANGELFULLT UTTREKK AV HISTORIKK FRA BASWARE 
 

Bakgrunn 
Helse Nord har i mange år benyttet Basware som fakturahåndteringssystem. Som følge 
av at selskapet stadig har bygd ned aktiviteten i Norge ble kvaliteten på tilbudet 
dårligere og dialogen med leverandøren mer komplisert. Det ble gjennomført en 
anskaffelsesprosess som endte med at Agresso ble valgt.  Agresso ble tatt i bruk fra 
november/desember 2013. For å sikre tilgang til gamle fakturaer og 
regnskapsavslutningen ble Basware holdt åpnet frem til juni 2014. Leverandøren hadde 
lagt ned all systemdrift i Norge og det var et ønske fra dem å få avsluttet forholdet til 
HN. 
 
I den forbindelse ble det tatt ut kopi av alle fakturaene som var behandlet i Basware i de 
årene systemet var benyttet. Dette for å oppfylle oppbevaringsplikt i henhold til 
Bokføringsloven og for å kunne finne frem til historikk ved behov internt. Siden 
Basware hadde lagt ned driften i Norge fikk vi bistand av Itet til å gjøre et uttrekk og i 
denne forbindelse opplyste de at det var 17-18 faktura som ikke var mulig å 
rekonstruere. Av et totalt volum på ca 1,5 millioner faktura ble dette vurdert som 
marginalt og akseptert. Vi tok en del stikkprøver spesielt med hensyn på at de første 
årene og Hålogalandssykehuset ved med og avdekket ikke noen ytterligere avvik.  
 
Det har de siste ukene vist seg at uttrekket er mangelfullt, det mangler om lag 100 000 
fakturaer. Feilen gjelder fakturaer for 2013 for UNN og NLSH. Siden driften er lagt ned i 
Norge er serverne som inneholdt fakturaene blitt destruert.  
 
Konsekvens 
Fakturaene som mangler gjelder et avsluttet og revidert regnskap. All info var 
tilgjengelig i regnskapsavslutning og for revisor. 
 
Helse Nord oppfyller ikke bokføringslovens krav til oppbevaring av 
regnskapsdokumentasjon. 
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Tiltak 
Etter at dette avviket ble oppdaget har det vært kontakt med de leverandørene som var 
involvert i driften av Basware på vegne av oss. (Basware, Itella og Itet), med hensyn til 
hva som er mulig å rekonstruere. 
 
Status pr i dag er følgende: 

- Det er ikke mulig å lage et nytt komplett uttrekk siden serverne som ble benyttet er 

fjernet og destruert 

- Fakturaer som er mottatt i perioden 24.7-30.11 2013 er ikke makulert av Itella som 

håndterte fakturamottaket slik at vi har originalfakturaene 

- Itella har en elektronisk kopi av fakturaer som er scannet fra mars/april 2013 som må 

gjennomgås av dem med hensyn til hvor mange fakturaer de har 

- Om lag 1/3 av fakturaene er kjøpt gjennom innkjøpssystem slik at vi har historikk som 

viser hva som er kjøpt 

- Hovedboken med tilhørende leverandørreskontro er komplett slik at vi har oversikt 

over beløp, kontering, fakturadato og betalingsdato.  

Vi klarer derfor å rekonstruere store deler av de manglende fakturaene slik at vi 
oppfølger Bokføringslovens krav, men søkbarheten vil være lav siden fakturaene er 
sortert etter mottaksdato som ikke har en direkte link til våre bilagsnummer i Agresso 
 
Samlet medfører dette at vi kan rekonstruere 70 000- 80 000 av de manglende 
fakturaene, men vil ha mellom 20 000 – 30 000 som vi ikke vil finne i våre system. Ved 
behov kan kopi av disse fremskaffes enten ved å laste ned ny kopi i leverandørenes 
nettportal eller ved å få tilsendt en ny kopi siden også leverandørene har en 
oppbevaringsplikt på 10 år.  
 
 



 

 
Samhandlingsavdelingen 
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Brukerutvalget 

Styret for Nordlandssykehuset HF 

 

Pr. email 

 

   

 

 

 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2013/716/SPP 

 

Dato: 
02.10.2014 

  

Referat fra møte i Brukerutvalgets AU 2.10.14 
 

 

Sak:  Styremøte 6.10.14- saker 

 

Tilstede: Barbara Priesemann, Carl Eliassen og Steinar pp 

 

Møtested: telefon  

 

Av sakskartet for kommende styremøte var det enighet om å behandle sak  89/2014 og 90/2014. 

 

Vanligvis behandler Brukerutvalget styresakene, men i forbindelse med dette styremøtet hadde 

BU delegert denne oppgaven til AU. 

 

 

 Styresak 89-2014  

Høringsuttalelse – regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 – 

2019  
 

Vedtak: 

 

1. Brukerutvalgets AU støtter forslag til vedtak slik det foreligger. 

2. Brukerutvalget er godt tilfreds med den nye regionale fagplanen. Brukermedvirkning 

synes godt ivaretatt under utarbeidelsen. 

3. Brukerutvalget påpeker at barnerevma synes for lite ivaretatt i fagplanen. 

4. Gode, helhetlige pasientforløp krever samhandling mellom helsetjenestenivåene. BU 

synes derfor at samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten burde vært 

behandlet grundigere. 
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Styresak 90-2014  

Høringsuttalelse - regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2014-

2025  
 

Vedtak: 

 

1. Brukerutvalgets AU støtter forslag til vedtak slik det foreligger. 

2. Brukerutvalget er godt tifreds med den første regionale fagplanen innen feltet. 

Brukermedvirkning synes godt ivaretatt under utarbeidelsen. 

3. Planen kunne med fordel lagt mer vekt på behandling av barn- og ungdom med 

hørselshemning. 

4. Gode, helthetlige pasientforløp krever samhandling mellom helsetjenestenivåene. BU 

synes derfor at samhandling mellom spesialist- og kommunehelstetjenesten burde vært 

behandlet grundigere. Vi bemerker at ingen fra kommunehelsetjenesten har deltatt i 

utarbeidelsen av planen.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Steinar Pleym Pedersen 

Avdelingsleder for samhandling 
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