
Vedlegg: Spørsmål til helseforetakene om bestemmelser for bierverv 

 

Retningslinjer, og informasjon om dem til de ansatte: 

 

1. Har retningslinjene for bierverv blitt evaluert eller endret siden de først ble innført? 

Hva har eventuelle endringer gått ut på? 

2. Hvordan gis det informasjon om reglene for bierverv til de ansatte i helseforetaket? 

(Før opp alle de informasjonskildene/forumene som brukes) 

a. Intranettet 

b. Personalreglementet 

c. Tema i introduksjonsprogram 

d. Tas opp i medarbeidersamtaler 

e. Muntlig informasjon fra ledelse (avdelingsmøter, morgenmøter ol.) 

f. Fagforeninger eller andre aktører 

g. Annet (oppgi hvilke) 

3. Har helseforetaket utarbeidet kriterier for vurdering av bierverv, eller andre 

prosedyredokumenter utover retningslinjene som beskriver og regulerer behandling av 

saker om bierverv? (Legg i så fall ved kopier av dokumentene.) 

 

Søknadsprosessen: 

 

4. Hvordan er søknadsprosessen for godkjenning av bierverv? 

- Hvilket administrativt nivå er det som behandler og godkjenner bierverv? 

(linjeleder, avdelingsleder, klinikkleder) 

- Er det flere personer som vurderer søknaden? (F. eks en saksbehandler og en 

godkjenner) 

- Hva skal registreres i søknaden om bierverv? (Omfang/art, eier/eierinteresser, 

tidsbegrensning, selskap)  

- Hvordan gis tilbakemeldingen på søknaden? (Muntlig, skriftlig?) 

5. Hvor mange avslag ble det gitt i 2016? Hva var begrunnelsen for å gi disse avslagene? 

6. Forekommer det at vedtak blir gjenstand for ny vurdering som følge av endrede 

forutsetninger? 

7. Blir det foretatt noen kontroll av tidligere avgjørelser om godkjenning/avvisning av 

bierverv? (For å sikre lik praksis for vurdering av bierverv) 

 

Registrene, og hvordan de brukes  

8. Hvordan vedlikeholdes registrene for bierverv, og hvor ligger ansvaret for dette? 

9. Innhenter helseforetaket oversikter over omfanget av bierverv, for å se hvilke 

avdelinger/klinikker/enheter som har utbredt bruk av bierverv? 

10. Foretas det egne kontroller for å avdekke tilfeller der ansatte har bierverv som ikke er 

oppgitt? (Egen avdekking av mørketall) 

11. Har helseforetaket tilgang til offentlig registre (foretaksregistre, 

arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret, skatteopplysninger) som kan brukes ved slike 

kontroller? 

  

Vurdering av risiko 

12. Har helseforetaket vurdert risiko og konsekvenser ved utbredt bruk av bierverv ved 

enkelte klinikker/enheter?  

13. Ev. hvilke risikoer/konsekvenser er identifisert? 
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