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1.

Innledning

Revisjonsplanen for 2016-2017 er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende lovkrav for internrevisjon i
helseforetakslovens § 37 a og i tråd med instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst godkjent av styret i
Helse Sør-Øst RHF i møte 6. februar 2014, sak 28-2014.
I helseforetakslovens § 37a presiseres det at konsernrevisjonen blant annet skal gjennom en systematisk og
strukturert metode og avgivelse av bekreftelse bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring.
Konsernrevisjonen arbeider i dag etter revisjonsplan 2015-2016 som ble behandlet av styret i møte 5.
februar 2015, sak 008-2015. I henhold til instruksen skal konsernrevisjonen utarbeide flerårig revisjonsplan som skal
godkjennes av styret. Revisjonsplanen skal rulleres årlig. Revisjonsplanen skal være basert på risikovurderinger knyttet opp
mot overordnede strategier og mål for foretaksgruppen.
Revisjonsplan for 2016-2017er i hovedsak en videreføring av revisjoner innenfor allerede godkjente
revisjonsområder fra revisjonsplanperioden 2015-2016. I henhold til § 21 a i helseforetaksloven skal styret
i Helse Sør-Øst RHF godkjenne konsernrevisjonens revisjonsplan (årsplan).
Revisjonsutvalget er i instruks fra styret (sak 28-2014) gitt fullmakt til å foreta endringer i revisjonsplanen
innenfor budsjett, herunder å godkjenne ad hoc revisjoner og rådgivningsoppdrag. Det er også i henhold
til etablerte rutiner dialog med administrasjonen om innretning på revisjonene og prioriteringer i
revisjonsplanperioden.
Leveranse av internrevisjonstjenester til hel- eller deleide selskaper kan godkjennes av revisjonsutvalget
forutsatt at revisjonstjenestene er finansiert. Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst leverer
internrevisjonstjenester til henholdsvis Pasientreiser ANS og Pensjonskassen for helseforetakene i
hovedstadsområdet. Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst er formelt valgt av styret i det respektive selskapet
som internrevisor. Revisjonsplanene for disse selskapene er ikke inkludert i denne revisjonsplanen.
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2.

Revisjonsområder 2016-2017

Konsernrevisjonen skal utarbeide en revisjonsplan som er risiko- og vesentlighetsbasert, og som skal
understøtte mål og krav fra eier. Det er en målsetting at revisjonsoppdrag i perioden understøtter relevante
deler av styringsmålene for det angjeldende år samt i et lengre perspektiv, herunder plan for strategisk
utvikling 2013-2020. For denne del av planperioden er det tatt utgangspunkt i:
•
•
•
•

Styrende dokumenter: Foretaksprotokoll fra12.januar 2016 og oppdragsdokument 2016
Risikovurdering for Helse Sør-Øst fra 2. tertial og 3. tertial 2015
Innspill fra styret i Helse Sør-Øst RHF, revisjonsutvalget, administrerende direktør, ledere i Helse
Sør-Øst RHF, brukerutvalg og konserntillitsvalgte
Kunnskap fra utførte revisjoner samt andre innspill (ekstern revisor, tilsyn, andre revisjoner, etc.)

I arbeidet med detaljert planlegging av revisjoner for 2016 er det tatt utgangspunkt i de endringene som er
innført som ledd i arbeidet med å sikre pasientrettigheter og gode pasientforløp (jf. endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven). På bakgrunn av dette er revisjonsområdet Tilgjengelige helsetjenester fra forrige
planperiode nå videreført som revisjonsområdet Helsetjenester. Videre er det regionale programmet Digital
fornying og Sykehuspartner HF som felles tjenesteleverandør av stor betydning i forhold til å sikre god
pasientbehandling og måloppnåelse. Dette var tidligere to revisjonsområder som nå er samlet i ett
revisjonsområde. I tillegg er økonomi lagt til slik at revisjonsområdet samlet nå benevnes
Informasjonssystemer og økonomi. For øvrig fortsetter konsernrevisjonen med fokus på læring og forbedring
gjennom revisjoner av tiltaksarbeidet etter revisjoner i helseforetakene, og dette revisjonsområdet er
benevnt Overvåke fremdrift i tiltaksarbeidet.
Samlet sett betyr dette at revisjoner innenfor følgende tre revisjonsområder vil prioriteres i 2016:
1. Revisjonsområde Helsetjenester
2. Revisjonsområde Informasjonssystemer og økonomi
3. Revisjonsområde Overvåke fremdrift i tiltaksarbeidet
I tillegg til de tre revisjonsområdene som det planlegges revisjoner for i perioden, vil også
konsernrevisjonen, som i tidligere år, kunne utvide planlagte revisjoner på bakgrunn av forespørsler fra
helseforetakene, eventuelt også påta seg ad hoc revisjoner dersom det oppstår behov for det. I samråd
med revisjonsutvalget foretas nødvendige tilpasninger og omprioriteringer avhengig av oppdragets art.

3.

Utdypning av revisjonsområdene og revisjonene

3.1

Revisjonsområde: Helsetjenester

Revisjonsområdet Helsetjenester omhandler pasientforløp/pasientflyt, det vil si alt fra når pasienten
kommer inn til spesialisthelsetjenesten, enten som elektive eller øyeblikkelig hjelp, og til pasienten er
skrevet ut fra spesialisthelsetjenesten.
Revisjon Pasienten får behandling til fastsatt tid
Innenfor revisjonsområdet Helsetjenester er det i 2015 gjort endringer i lov og forskrift som medfører
endringer i arbeidsprosessene knyttet til pasientforløpet. Endringene i pasient – og brukerrettighetsloven
og prioriteringsforskriften gir blant annet følgende krav/endringer:
•

Vurderingsfristen kortes ned fra 30 til 10 virkedager
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•
•
•

Alle pasienter med behov for spesialisert helsehjelp blir rettighetspasienter og skal ha en juridisk
frist for siste forsvarlige oppstart av helsehjelpen
Pasienter som skal ha helsehjelp skal gis et tidspunkt for oppmøte i svarbrevet på henvisning
Helseforetakene skal på eget initiativ kontakte HELFO ved fristbrudd

På bakgrunn av disse endringene samt reviderte nasjonale prioriteringsveiledere planlegger
konsernrevisjonen å gjennomføre revisjoner knyttet til følgende tema:
•
•
•

Bruk av prioriteringsveilederne
Pasienten får time i første brev eller kontrolltime i hånden
Kontakt med HELFO og ivaretagelse av pasientrettigheter

Det gjennomføres en revisjon hvor alle tre temaene inngår med tittelen “Pasienten får helsehjelp til fastsatt tid”.
Deretter vil det bli gjennomført en foranalyse og så enkeltvis revisjoner som er mer spisset innenfor hvert
av de tre temaene. Disse revisjonene vil hver for seg ta utgangspunkt i et utvalg av poliklinikker i ulike
helseforetak i regionen.
Revisjon Korridorpasienter
Bakgrunn for revisjonen er at det fra 2016 er stilt krav om at det ikke skal være korridorpasienter.
Rapportering knyttet til korridorpasienter til styret i Helse Sør-Øst RHF viser at enkelte helseforetak ikke
tilfredsstiller kravene som er stilt fra eier. Revisjonen skal utføres på helseforetak som har utfordringer
med korridorpasienter.
Revisjon Nye legemidler
Bakgrunn for revisjonen er at finansieringsansvar for et utvalg legemidler som brukes utenfor sykehus er
overført til de regionale helseforetakene. Overføringen av finansieringsansvaret for de nye legemidlene fra
1. januar 2016 forventes å påføre helseforetakene betydelig økte utgifter. Det er på denne bakgrunn viktig
at helseforetakene sikrer at retningslinjer for forskrivning, kjøp og fakturering av legemidler blir fulgt.
En revisjon innenfor dette temaet må starte med en regional prosess for utvelgelse av medikamentområde
og så vil revisjonen deretter foregå i utvalgte enheter som forskriver disse legemidlene.

3.2

Revisjonsområde: Informasjonssystemer og økonomi

Dette revisjonsområdet dekker de tidligere revisjonsområdene Digital fornying og Sykehuspartner HF.
Revisjonene innenfor dette området vil også kunne inkludere mottakere av felles tjenesteleveranser. I
tillegg er økonomi tatt inn som del av området for blant annet å kunne dekke relevante temaer knyttet til
tilgangsstyring og fullmakter.
Risikostyring – prosess for risikovurdering, -rapportering og -styring Digital fornying
Bakgrunn for revisjonen er at vurdering og rapportering av risiko er viktig informasjon til både
administrativ ledelse og styret i Helse Sør-Øst RHF, og skal danne grunnlag for å ta riktige beslutninger.
Risikorapportering er også et viktig verktøy for ledere på ulike nivåer i Digital fornying i gjennomføring,
oppfølging og styring av aktiviteter.
Revisjonenen vil undersøke om risikoprosessen i Digital fornying praktiseres i henhold til retningslinjene
og om etablert praksis bidrar til at relevante risikoer blir identifisert og tiltak etablert, samt at
risikoelementer og tiltak følges opp og benyttes i styringen av Digital fornying.
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Vurdering av konsekvenser av avdekket mislighet i Sykehuset Østfold HF
Det er avdekket misligheter gjennomført av en intern ansatt i Sykehuset Østfold HF. Granskningsenheten
i PWC er engasjert til å granske forholdet og belyse fakta og omfang. Forholdet er anmeldt til politiet.
Helse Sør-Øst RHF vil motta informasjon fra PWC når arbeidet er ferdigstilt.
Konsernrevisjonen vil kunne bli involvert i videre oppfølging av de forhold som blir avdekket. Innretning
og området som eventuelt vil inngå i en revisjon vil bli konkretisert etter at granskningen er ferdigstilt.
Personsensitive opplysninger knyttet til medisinskteknisk utstyr MTU
MTU inneholder i økende grad personsensitive opplysninger og utstyret integreres med andre systemer,
herunder IKT-systemer. Det følger av krav fra eier i foretaksprotokoll 12.1.2016 at de regionale
helseforetakene i samarbeid skal vurdere organiseringen av enheter for medisinsk-teknisk utstyr og øvrige
enheter innen IKT for å sikre en samlet tilnærming og kompetanse på informasjon og personvern i
sykehusenes systemer.
Revisjon innen dette området kan ha ulik innretning og belyse ulike problemstillinger. Forslag til
innretning vil utformes i samarbeid med administrasjonen og forelegges revisjonsutvalget for godkjenning.

3.3

Revisjonsområde: Overvåke fremdrift av tiltaksarbeid

Revisjonsområdet Overvåke fremdrift av tiltaksarbeid handler om helseforetakenes gjennomføringsevne i
forhold til eget tiltaksarbeid etter revisjoner.
Standarder for internrevisjon slår fast at internrevisjonen skal følge opp hvordan resultater som
rapporteres til ledelsen håndteres og følges opp. Det har vært et ønske fra styret i RHF-et om å undersøke
hvordan det sikres at tiltaksarbeid i helseforetakene gjennomføres slik at det bidrar til læring og forbedring.
Revisjonen har valgt å følge tidligere gjennomførte revisjoner knyttet til strategiske mål der det fortsatt er
høy risiko og stor grad av vesentlighet.
Vedlegg: Detaljert revisjonsplan 2016
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