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SAK NR 094-2014 

ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram med implementeringsplan for Helse 

Sør-Øst med oppstart 1.februar 2015.  

2. Antikorrupsjonsprogrammet med tilhørende verktøy oversendes helseforetakene for 

styrebehandling og videre oppfølging og implementering.  

 
 
 
 
 
Hamar, 10. desember 2014 
 
 
 
Peder Olsen 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Det vises til styresak 024-2014 hvor det ble vedtatt et rammeverk for arbeidet med et 
antikorrupsjonsprogram i Helse Sør-Øst. Programmet med en tilhørende håndbok og 
verktøykasse er nå utviklet og klar til å tas i bruk i helseforetakene.  
Formålet med et antikorrupsjonsprogram i Helse Sør-Øst er å:  

 Forebygge at korrupsjon skjer 

 Øke muligheten til å avdekke eventuell korrupsjon 

 Øke beredskapen for å håndtere en eventuell korrupsjonssak 
 

Programmet bygger på foretaksgruppens generelle etiske retningslinjer og etiske retningslinjer for 
innkjøp og leverandørkontakt (sakene 095/2009 og 004/2012).  
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
Antikorrupsjonsprogrammet er sendt ut på en innspillsrunde og arbeidsgruppen mottok ni 
innspill som deretter er blitt arbeidet inn i programmet og håndboken. Det er også blitt utarbeidet 
en implementeringsplan som ligger vedlagt. Denne utdyper programmet og gir anbefalinger til 
utførelse samt en plan over hva som skal rapporteres inn til det regionale helseforetaket. Det er 
valgt å legge rapportering inn i allerede eksisterende rapporteringsrutiner i regionen.  
 

Oppbygging av programmet 

Antikorrupsjonsprogrammet er bygd på ”Rammeverk for god virksomhetsstyring, intern styring 
og kontroll i Helse Sør-Øst”. Med intern styring og kontroll menes i følge instruks for 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 2012: ”Prosesser, systemer og rutiner igangsatt av ledelsen og de ansatte 
for å gi rimelig sikkerhet for at det regionale helseforetaket og helseforetakene når sine målsettinger om målrettet og 
effektiv drift, pålitelig styringsinformasjon og etterlevelse av lover og regler.”  

Det anbefales at antikorrupsjonsprogrammet vedtas av styret og formaliseres som krav i oppdrag- 
og bestillerdokumentet som gis fra Helse Sør-Øst RHF til helseforetakene. Ansvaret for å sørge 
for tilstrekkelig implementering av antikorrupsjonsprogrammet tillegges foretakets ledelse. For å 
systematisere implementeringen av antikorrupsjonsprogrammet bør det avsettes tilstrekkelige 
ressurser i de sentrale stabsfunksjonene som vist i figuren under.  
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Formålet med antikorrupsjonsprogrammet i Helse Sør-Øst er gjennom systematisk tilnærming å: 

 Forebygge misligheter og korrupsjon ved å: 

o Kartlegge risikoområder 

o Iverksette kontrolltiltak for å hindre muligheten for å begå økonomisk 

kriminalitet. 

o Sørge for at regler og retningslinjer er tilstrekkelig og blir fulgt, og at opplæring 

blir gitt. 

Programmet er delt inn fem deler: Kontrollmiljø, risikoanalyser, kontrolltiltak, implementering og 
monitorering. Som en overbygging ligger en velfungerende varslingskanal og systematikk 
opplæring av ansatte.  
 

Viktigheten av et godt arbeidsmiljø 

Antikorrupsjonsprogrammet vektlegger i stor grad viktigheten av et godt og trygt arbeidsmiljø. 
Teorien brukt i utarbeidelse av programmet og håndboken er entydig på at medarbeidere med 
høy trivsel og lojalitet til jobben sin, i mindre grad er i risikosonen for å utføre etiske brudd eller 
lovbrudd, eller overse at andre gjør det. Selv om lav trivsel og dårlige arbeidsforhold ikke 
nødvendigvis fører til misligheter, øker det risikoen for at ansatte lettere kan argumentere både 
for seg selv og andre for å rettferdiggjøre uetiske og/eller ulovlige handlinger. Manglende 
motivasjon og lojalitet gjør det også enklere å overse andres lovbrudd og den sosiale kontrollen 
blir svak. Dette punktet ble også bedt tydeliggjort i innspillsrunden både fra møte med de 
konserntillitsvalgte og fra Transparency International Norge.  
 
Det anbefales med bakgrunn i dette, at den årlige medarbeiderundersøkelsen blir tatt med i 
vurderingen når det gjøres risikovurderinger av mislighets- og korrupsjonsrisikier i foretakene.   
 

Varsling 

En forutsetning for en åpen kultur i foretaket er at de ansatte har tillit til sine ledere. De må være 
sikre på at deres ytringer blir hørt og vurdert. Videre må de oppleve at varsling om kritikkverdige 
forhold ikke vil bli møtt med sanksjoner. Lederne må signalisere at de ønsker kritiske 
tilbakemeldinger 
En velfungerende varslingsordning er et viktig supplement til ledelsens arbeid med å motvirke og 
avdekke økonomisk kriminalitet i foretaket. Det er vesentlig at varslingsordningen er godt kjent i 
foretaket og at alle foretak har et velfungerende varslingsutvalg. Arbeidsgruppen har i håndboken 
lagt inn anbefalinger for å sikre gode varslingsrutiner bygget på dokumentet ”Retningslinjer for 
utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten”.  
 
De ansatte skal være trygge på at et eventuelt varsel blir behandlet fortrolig. Det betyr at 
varslerens identitet ikke skal være kjent av flere enn det som er absolutt nødvendig for 
saksbehandlingen. Det anbefales også at varsling skal gjøres i linjen. Det er derimot tilfeller hvor 
det bør være mulighet til å varsle anonymt. Anonym varsling er utfordrende å følge opp på en 
god måte. Det setter økt krav til informasjon siden varslingsutvalget ikke kan kommunisere med 
varsler. Det er imidlertid bedre å varsle anonymt, enn ikke å varsle når man har mistanke om 
kritikkverdige forhold.  
 
Arbeidsgruppen anbefaler at man på sikt ser på om det vil være formålstjenelig å anskaffe et felles 
verktøy for anonym varsling via en elektronisk portal. Dette er ikke en ekstern varslingskanal, kun 
en anonymisering av varsler på en forsvarlig måte. Alle helseforetak bør i så fall ha en link på sine 
intranett- og internettsider og varsler kan selv bestemme hvilket foretak varselet skal gå til. 
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Tiltaket bør vurderes ved et senere tidspunkt etter at antikorrupsjonsprogrammet er blitt 
implementert i alle foretak.  
 

Transaksjonsanalyser  

I påvente av en framtidlig løsning med et felles innkjøps- og økonomisystem (ERP) i regionen, 
som i mye større grad vil sikre internkontrollen gode løsninger i bunn, bør transaksjonsanalyser 
benyttes for i større grad sikre at eventuelle misligheter blir avdekket. Med transaksjonsanalyser 
menes gjennomgang av datakvalitet i leverandør- og ansattregisteret, kryssjekk av relevante data i 
leverandørregisteret mot tilsvarende data i ansattregisteret, analyser av inngående fakturaer, 
analyser av lønnsutbetalinger med mer. Dette er analyser ekstern revisor kan utføre og/eller det 
kan implementeres i internkontrollens arbeid.   
 

Verktøykasse 

Arbeidsgruppen har utviklet ulike typer verktøy som legges i en verktøykasse til bruk i foretakene. 
Denne vil være klar medio januar 2015 og inneholder blant annet:  

 
E-læringskurs  

o Etiske retningslinjer for innkjøp 

o Lov om offentlige anskaffelser_grunnkurs 1 

o Samarbeidsavtalene med leverandørorganosasjonene 

o Dilemmatrening – etiske dilemmaer 

Forslag til retningslinjer/rutiner 
o Varslingsrutiner 

o Rutiner ved avdekking av økonomisk kriminalitet 

o Forslag til mandat for varslingsutvalg 

Power Point 
o Dilemmasamlinger – ulike presentasjoner 

o Antikorrupsjonsprogram – enkel presentasjon 

o Etiske retningslinjer – enkel presentasjon 

o Samarbeidsavtaler med leverandørorganisasjoner – enkel presentasjon 

Brosjyrer 
o Antikorrupsjonsprogrammet 

o Varsling i Helse Sør-Øst 

o Etiske retningslinjer, generelle 

o Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt 

Håndbok 
o Håndbok for antikorrupsjon og misligheter, full versjon 

o Håndbok for antikorrupsjon og misligheter, kortversjon  

Andre dokumenter 
o Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst 

o Tekstforslag til malverk for anskaffelser 

o Oversikt over nyttige lenker og hjelpemidler andre steder 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Det skal ikke være tvil om at Helse Sør-Øst er imot alle former for misligheter og korrupsjon, og 
vil arbeide aktivt for å sikre at dette ikke forekommer i virksomheten. Ved å etablere et felles 
antikorrupsjonsprogram i foretaksgruppen, får man et felles rammeverk som er gjenkjennbart og 
sikrer felles rutiner for rapportering på dette arbeidet.  
 
Det er viktig at Helse Sør-Øst opprettholder tilliten i samfunnet og jobber mot å forhindre både 
misligheter og korrupsjon og samtidig øke evnen til å oppdage og håndtere det hvis det likevel 
skulle skje.  Befolkningen skal være trygg på at dette gjøres på en måte som ivaretar fellesskapets 
beste.  
 
Håndboken og antikorrupsjonsprogrammet vil være nyttige verktøy for å sikre dette viktige 
arbeidet i foretakene i Helse Sør-Øst. 
 
Administrerende direktør anbefaler styret å godkjenne antikorrupsjonsprogrammet i Helse Sør-
Øst.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

 Antikorrupsjonsprogram i Helse Sør-Øst 

 Håndbok for misligheter og korrupsjon for Helse Sør-Øst 

 Implementeringsplan for antikorrupsjonsprogrammet 

 Liste over deltagere i arbeidsgruppen 
 

 
Utrykte vedlegg: 

 Etiske retningslinjer for Helse Sør-Øst 

 Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst 

 Alle innspill i helhet fra innspillsrunden 
 


