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Forord 
 
Helseforetakene arbeider fortsatt aktivt med tiltak etter revisjonene 
av pasientadministrativt arbeid. I årsrapport 2013 ble resultatet av 
fem oppfølgingsrevisjoner fremlagt. Tiltaksarbeidet i 
helseforetakene var ikke godt nok til å skape forbedringer. I 
oppdrag og bestilling 2014 ble det stilt krav til helseforetakene om 
styrke prioriteringen av dette forbedringsarbeidet. 
 
I revisjonene i 2014 har konsernrevisjonen ikke utført revisjon av 
status i det pasientadministrative arbeidet. Konsernrevisjonen har 
undersøkt hvorvidt det fortsatt pågår forbedringsarbeid på området 
og hvordan helseforetakene følger opp at dette arbeidet gir 
forventet effekt. Det bør ikke være slik at et tiltak ”lukkes” i direkte betydning. Det forventes at 
forbedringene innarbeides i helseforetakets kvalitetssystem  og derved også i virksomhetsstyringen. Det 
kan eksempelvis være forbedringer i rutiner og prosedyrer, opplæring som utvikles og vedlikeholdes eller 
nye styringsdata som inngår i ledernes verktøykasse og som også følges opp i ettertid. Det må være et 
kontinuerlig fokus på pasientadministrativt arbeid for å sikre at pasientene som henvises til helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, kommer til riktig sted til rett tid og at pasient og henvisende 
instans mottar riktig og fullstendig informasjon.  
 
Konsernrevisjonen skal gjennom sitt arbeid bidra til å skape varige forbedringer i helseforetakenes system 
for intern styring og kontroll, samt bruk og etterlevelse av dette. Det betyr å bidra til at det i større grad 
enn tidligere forebygges for uønskede hendelser, feil og mangler, eller at de avdekkes i tide og kan 
korrigeres. Det skal redusere behovet for ”brannslokning” og ”ryddeaktiviteter”, og gjøre helseforetakene 
bedre i stand til å oppfylle de mål og krav som stilles. I 2015 vil arbeidet med å bidra til forbedring bli 
ytterligere utviklet, da ett av revisjonsområdene er viet til å undersøke om forbedringsarbeidet som 
iverksettes etter revisjoner skaper varig forbedring. Dette gjelder både i de reviderte enhetene og om 
forbedringene overføres andre deler av helseforetaket eller regionen, og om det gir læring på tvers. 
 
Revisjonsområdene i 2014 har vært virksomhetsstyring, utskrivning av pasienter til 
kommunehelsetjenesten, ressursstyring og kompetansestyring. Årsrapport 2014 gir en oppsummering per 
revisjonsområde basert på revisjonene som er gjennomført som ledd i revisjonsplan 2014-2015. Det gis i 
årsrapporten oversikt over hvilke helseforetak som er revidert og på hvilket revisjonsområde. Revisjonen i 
det enkelte helseforetak har hatt litt ulikt omfang. Dette fremkommer av kapittel 3. For fire av 
helseforetakene avsluttes revisjonene av de nevnte områdene i første del av 2015. 
 
Det er store revisjoner som er gjennomført i helseforetakene i 2014. Ledere og medarbeidere på alle nivåer 
i utvalgte deler av helseforetakene har vært involvert. Det har vært ressurskrevende for det enkelte 
helseforetak å legge til rette for revisjonene og å delta i revisjonene. Vi takker kontaktpersonene spesielt 
for god tilrettelegging. 
 
Hamar 28.januar 2015 
 
Liv Todnem 
konsernrevisor 
  

  
 
”KONSERNREVISJONEN SKAL STØTTE 
OPP UNDER DE NASJONALE VERDIENE 
KVALITET, TRYGGHET OG RESPEKT, 
OG SKAL I UTØVELSEN AV SIN 
VIRKSOMHET LEVE OPP TIL 
FORETAKSGRUPPENS NORMER FOR 
ÅPENHET OG INVOLERING, RESPEKT 
OG FORUTSIGBARHET, SAMT 
KVALITET OG KUNNSKAP”  
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1. Innledning  

Årsrapport 2014 gir styret i Helse Sør-Øst RHF en beskrivelse av 
revisjonsutvalgets og konsernrevisjonens arbeid i 2014 sett opp mot 
revisjonsplan for året. 

1.1  Revisjonsutvalgets arbeid 
Revisjonsutvalget har avholdt 7 møter i 2014, med følgende saker til 
behandling; 

 Konsernrevisjonens årsrapport 2013 

 Revisjonsplan 2014-2015  

 Eksternrevisors risikovurdering og plan 

 Revisjonsrapporter i perioden 

 Administrasjonens redegjørelser for utvalgte områder, herunder 
risikovurderingene som fremlegges for styret  
 

Saker av betydning for utvalgets arbeid har vært: 
 
Gjennomgang av en treårig analyse av eksternrevisors vurdering av 
internkontrollen for de finansielle prosessene i helseforetakene. Denne 
analysen vil bli videreutviklet for 2015 og fremlagt for styret i 
forbindelse med fremleggelse av årsregnskapet for 2014. 
 
Gjennomgang av arbeidet med forebygging av misligheter, hvor 
administrasjonen har redegjort for arbeidet med utvikling av 
antikorrupsjonsprogrammet i Helse Sør-Øst. 
 
Gjennomgangen av risikovurderingen for foretaksgruppen pr. 2 kvartal 
inngår som grunnlag for revisjonsplan 2015-2016.  
 
Revisjonsutvalget har løpende orientert styret om arbeidet i 
revisjonsutvalget, og har i perioden startet et utviklingsarbeid som skal 
sikre at styret blir involvert i revisjonsplanleggingen på en 
hensiktsmessig måte. 
 
Revisjonsutvalget er meget godt fornøyd med revisjonsarbeidet som er 
utført i 2014. På vegne av styret vil revisjonsutvalget takke 
konsernrevisjonen for den jobben som er gjort. Både fordi det er 
gjennomført revisjoner innenfor viktige områder i 2014, men også at 
konsernrevisjonen følger opp om tiltaksarbeidet som ble planlagt etter 
tidligere revisjoner er blitt gjennomført og innarbeidet i helseforetakets 
kvalitets- og styringssystem. Oppfølging fra konsernrevisjonen erstatter 
imidlertid ikke oppfølgingen i helseforetaket. Dette blir presisert i 
oppdrag og bestilling for 2015 til helseforetakene hvor det forutsettes at 
revisjonsrapportene og tilhørende detaljgrunnlag benyttes til 
forbedringsarbeid i tråd med de anbefalinger som er gitt, og at styret i 
helseforetaket følger opp at tiltaksarbeidet gir forventet effekt. Årsrapport 2014 fra konsernrevisjonen til 
styret i Helse Sør-Øst RHF med tilhørende oppsummeringsrapporter vil bli distribuert til foretakene for 
bruk i videre forbedringsarbeid og læring. 

Revisjonsutvalget  
 
Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst 
RHF er et underutvalg av styret i 
Helse Sør-Øst RHF jfr § 21a i 
Helseforetaksloven. 

Revisjonsutvalgets oppgaver 

Revisjonsutvalget har oppgaver 
knyttet til styrets tilsyns- og 
kontrollfunksjon, oppfølging av 
konsernrevisjonen, samt oppfølging 
av ekstern revisors risikovurderinger 
og arbeid.  

Revisjonsutvalget skal blant annet 
følge opp  konsernrevisjonens arbeid 
og har myndighet til å godkjenne  
endringer i revisjonsplanen. 
Revisjonsutvalget skal følge opp og 

holdes orientert om status og risiko 
knyttet til saksområder som 
omfattes av dennes arbeid. 

Revisjonsutvalget skal se til at 
foretaksgruppen har en uavhengig 
ekstern revisjon. Som ledd i dette 
skal utvalget gjennomgå 
eksternrevisors arbeid i forhold til 
revisjon av regnskapet, herunder 
planer, gjennomføring og resultat av 
revisjonen. 

Konsernrevisor er revisjonsutvalgets 
sekretær. Protokoll fra møtene i 
revisjonsutvalget fremlegges for 
styret i Helse Sør-Øst RHF.  

Revisjonsutvalget har tre 
medlemmer som velges av og blant 
styrets medlemmer. Ett av 
medlemmene velges blant de 
ansattes valgte styremedlemmer. 
Styret oppnevner leder av 
revisjonsutvalget.  
 
Medlemmer for perioden 2014 – 
2016: 
- Styremedlem Peer Jacob 

Svenkerud (leder) 
- Styremedlem Bernadette Kumar 
- Styremedlem Kirsten Brubakk 
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1.2 Konsernrevisjonens arbeid i 2014 

Revisjonsplan for 2014-2015 har vært førende for revisjonsarbeidet. Det har i 2014 vært noen forsinkelser 
i gjennomføringene av revisjonene som var planlagt, og oppstart ved to av helseforetakene måtte flyttes til 
2015. Alle endringer i revisjonsplanen har vært behandlet og godkjent av revisjonsutvalget. 
 
I 2014 er 6 revisjonsrapporter ferdigstilt og 3 er styrebehandlet i det respektive helseforetak i 2014. De 
øvrige 3 styrebehandles i perioden januar-mars 2015: 
 

 Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF  

 Rapport 2/2014 Revisjon av Sykehuspartner 

 Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF 

 Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF (styrebehandles mars 2015) 

 Rapport 5/2014 Revisjon av Vestre Viken HF (styrebehandles februar 2015) 

 Rapport 6/2014 Revisjon av Sykehuset Innlandet HF (styrebehandles januar 2015) 
 
I kapittel 3 er det oversikt over revisjonene som er utført i det enkelte helseforetak. Der fremgår det hvilke 
revisjonsområder revisjonen har omfattet, resultater av disse og videre oppfølging.  
 
I tillegg er det startet revisjoner ved to helseforetak i 2014: 

 Akershus universitetssykehus HF 

 Sørlandet sykehus HF.  

 
Disse to revisjonene avsluttes i løpet av januar 2015. 
 
Oppstart revisjoner i januar 2015: 

 Sunnaas sykehus HF 

 Sykehusapotekene HF 

 
Disse revisjonene gjennomføres parallelt med byggingen av nye revisjoner innen revisjonsområdene som 
beskrives i revisjonsplan 2015-2016. 
 
I tillegg til revisjonene som er gjennomført i det enkelte helseforetak, er det gjennomført møter med leder 
og i de fleste tilfeller nestleder i Brukerutvalget i helseforetakene. Målet med disse møtene har vært å 
informere om revisjonen og å få nyttige innspill og informasjon om hvordan arbeidet med 
brukermedvirkning er organisert, og hvordan det gjennomføres. 
 
Når det gjelder oppfølging av konsernrevisjonens tidligere revisjoner, er status på forbedringsarbeidet 
knyttet til revisjoner av pasientadministrativt arbeid særlig vektlagt. I den sammenheng er det også kartlagt 
hvordan helseforetaket benytter interne revisjoner som ledd i oppfølgingen av intern styring og kontroll, 
samt hvordan resultat fra revisjoner og tilsyn benyttes i forbedringsarbeidet. 
 
Det har i 2014 ikke vært meldt inn behov for gjennomføring av ad-hoc revisjoner eller utført 
rådgivningsoppgaver utover det som naturlig følger av revisjonene. Det har heller ikke vært meldt behov 
for konsernrevisors rolle som rådgiver ved bekymringsmeldinger og varslinger. 
 
Av andre oppgaver følger det av instruks at konsernrevisjonen skal bidra til et revisjonsfaglig samarbeid 
med de øvrige regionene, samt innenfor egen region og ut mot helseforetakene. Dette gjøres i henhold til 
en planlagt møtestruktur. I tillegg er det etablert dialog med øvrige parter som utøver revisjon eller fører 
tilsyn med virksomheten (Riksrevisjonen, eksternrevisor og tilsynsmyndighetene).  
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2.  Oppsummering revisjonsområder i 2014  

Konsernrevisjonen har i henhold til revisjonsplan 2014-2015, fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF, 
gjennomført revisjoner av: 
 

 Virksomhetsstyring  

 Intern styring og kontroll i utvalgte prosesser: 
o Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 
o Ressursstyring og/eller 
o Kompetansestyring 

 
I kapittel 2.1 – 2.4 oppsummeres gjennomgående funn fra de ulike områdene. Dette er sammendrag fra 
oppsummeringsrapportene for revisjonsområdene. 
 
Med gjennomgående funn menes svakheter og mangler som er avdekket i flere av de reviderte 
helseforetakene. Det betyr at hvert enkelt funn ikke nødvendigvis gjelder for alle helseforetak.  

2.1 Virksomhetsstyring 

Mål- og resultatstyring er styringsprinsippet i helseforetakene, det vil si at det skal etableres prosesser for å: 
- sette mål 

- definere oppgaver for å oppfylle målene (planlegging) 

- måle resultater mot målene (rapportering og analyse) 

- bruke informasjonen til å ha styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten 

(oppfølging)  

Med virksomhetsstyring menes prosessene og aktivitetene som gjennomføres for å sikre målene som er 
fastsatt for helseforetakene. Dette skjer gjennom: 

- effektiv og målrettet planlegging, gjennomføring og oppfølging 

- et internt styringssystem som er dekkende for planleggings-, gjennomførings- og 

oppfølgingsbehovet i virksomheten  

- systemet skal være formalisert, dokumentert, og understøttes av virksomhetens styrings- og 

kontrollprosesser  

Revisjonsgrunnlag: 
Revisjonskriteriene, dvs. kriteriene som faktisk tilstand er vurdert opp mot, er utledet fra Rammeverk for 
virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst. Rammeverket ble vedtatt i 2010 og gjort 
gjeldende for helseforetakene i 2011. Kriteriene er basert på prinsipper om hva som bør være til stede for 
at virksomhetsstyringen blir hensiktsmessig. 
 
Sammendrag:  
Revisjonene har vist at helseforetakene har startet arbeidet med å operasjonalisere rammeverket for god 
virksomhetsstyring, men at det er forskjeller knyttet til modenhet og hvor langt helseforetakene har 
kommet i å integrere intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen. Mange av 
helseforetakene har formalisert, eller er i ferd med å formalisere, roller og ansvar knyttet til 
virksomhetsstyring. De ulike nivåene i organisasjonen gjennomfører ofte aktiviteter knyttet til 
virksomhetsstyring, men dette gjøres i liten grad gjennomgående i de enkelte helseforetakene.  
 
Revisjonene har vist noen svakheter som i stor grad er gjennomgående:  

 Helseforetakene har i liten grad prosedyrer/rutiner som regulerer virksomhetsstyringen. 

http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/konsernrevisjonen_/Sider/Rapporter-2014.aspx
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 Helseforetakene har i liten grad definert hva som er stabens rolle og ansvar for å tilrettelegge og 

følge opp god virksomhetsstyring. 

 De fleste helseforetakene har opplegg for lederopplæring/lederutvikling, men opplæringen er i 

liten grad konkret når det gjelder virksomhetsstyring. 

 Det er manglende beskrivelse av hvilke oppgaver og aktiviteter virksomhetsstyringen innebærer 

for de ulike ledernivåene. 

 Flere av helseforetakene har et system for å kommunisere mål og aktiviteter i oppdrag og 

bestilling, men målene operasjonaliseres i liten grad på de nivåene som skal gjennomføre aktiviteter 

for å nå mål.  

 De ulike nivåene i linjen i de fleste helseforetakene utarbeider i liten grad 

handlingsplan/virksomhetsplan med utgangspunkt i overordnede mål. 

 Tertialvise risikovurderinger gjennomføres, men risikovurderingene brukes som et 

rapporteringsverktøy, og ikke som en del av aktiv risikostyring i helseforetakene. 

 Det er store variasjoner i hvorvidt oppfølgingen er satt i system i de ulike helseforetakene.  

Konsekvensene av de gjennomgående svakhetene kan være:  

 Mangel på overordnede rutiner, retningslinjer og prosedyrer kan medføre utfordringer med å 

kommunisere hvilke krav og forventninger helseforetaket har til virksomhetsstyringen, og 

utfordringer med å ha oversikt over hvilke deler av styringen som er ivaretatt. 

 Manglende tydeliggjøring av stabens tilretteleggerrolle og manglende opplæring av ledere om 

virksomhetsstyring, kan gjøre virksomhetsstyringen mangelfull og fragmentert.  

 Uklar definering av oppgaver og aktiviteter knyttet til virksomhetsstyring for ledere, kan medføre 

at oppgaver og aktiviteter i virksomhetsstyringen ikke gjennomføres, at flere gjør det samme eller 

at ting gjøres ulikt.  

 Manglende operasjonalisering av mål og utarbeidelse av planer på de ulike nivåene i 

helseforetakene kan påvirke helseforetakets evne til å nå fastsatte mål. 

 Ulik måte å innrette virksomhetsstyringen i og mellom klinikker/divisjoner i helseforetakene, kan 

medføre risiko for at man har manglende oversikt over hva som gjennomføres og gjøre 

virksomhetsstyringen mindre robust.  

 Konsekvensene av at virksomhetsstyringen ikke er satt i system, kan bli at styringen blir svekket, 
fragmentert og lite effektiv, og det kan være risiko for at mål ikke nås. 

 
Anbefalinger som er gitt til helseforetakene er redegjort for i oppsummeringsrapportens kapittel 3. 
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2.2  Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 

I utskrivningsprosessen inngår aktivitetene som utføres på sykehuset for å sikre at pasienten får den 
nødvendige hjelpen etter avsluttet sykehusopphold, og som innebærer samhandling med kommunen. 
Utskrivningsprosessen starter når pasientens behov etter utskrivelse vurderes ved innleggelse og varer 
frem til pasienten skrives ut fra sykehuset.  
 
Revisjonsgrunnlag: 
Revisjonskriteriene som faktisk tilstand er vurdert opp mot, er hovedsakelig utledet fra Forskrift om 
kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare 
pasienter, Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator og Rammeverk for 
virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst.  

 
Sammendrag: 
Revisjonene av utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten har vist at de reviderte helseforetakene 
i stor grad har etablert samarbeid med kommunene og inngått avtaler som er i tråd med kravene. 
Helseforetakene har også i stor grad etablert interne prosedyrer/rutiner som er dekkende for prosessen.  
 
Revisjonene har vist at det forekommer funn (feil og mangler) i prosessen med utskrivning av pasienter til 
kommunehelsetjenesten, og enkelte funn er i stor grad gjennomgående i revisjonene:   

 Det er mangelfull dokumentasjon i journal knyttet til enkelte av aktivitetene i prosessen. 

 Kommunene mottar i ulik grad tilstrekkelige oppdateringer underveis i pasientforløpet. 

 Meldinger/varsler og epikriser til kommunene inneholder i ulik grad det som er avtalt av 

informasjon.  

 Det er i ulik grad sporbarhet mellom kurve og epikrise angående medikamenter. 

 Det blir i liten grad vurdert om pasienten kan ha behov for individuell plan og koordinator.  

Feil og mangler på prosessnivå skyldes ofte svakheter i systemet for intern styring og kontroll. Revisjonene 
har vist at følgende svakheter i helseforetakenes interne styring og kontroll i stor grad er gjennomgående: 

 Det er i liten grad definert hvordan enkelte av aktivitetene i prosessen skal dokumenteres. 

 Det er i ulik grad gjennomført tiltak som sikrer at innhold i meldinger og epikriser er som avtalt, 

og at epikrise er kvalitetssikret.  

 Det er i ulik grad utviklet prosedyrer for vurdering av behovet for individuell plan og koordinator, 

og der disse foreligger er de i liten grad innført i reviderte enheter.  

 Det er liten grad etablert opplæringstiltak for leger som har ansvar i prosessen. 

 Prosessen er i liten grad risikovurdert. 

 Det innhentes i liten grad informasjon fra prosessen til bruk i helseforetakets oppfølging.  

Konsekvenser av de gjennomgående funnene/svakhetene kan være:  

 Det er vanskelig å se av journal om helseforetaket har overholdt sine plikter i prosessen med utskrivning av 

pasienter til kommunehelsetjenesten.  

 Kommunene har ikke tilstrekkelig og korrekt informasjon tilgjengelig ved planlegging av mottak av pasient. 

 Pasientene får ikke optimale, koordinerte og enhetlige forløp. 

 Mangel på oversikt over områder der det er behov for risikoreduserende tiltak. 

Anbefalinger som er gitt til helseforetakene er redegjort for i oppsummeringsrapportens kapittel 3.  
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2.3  Ressursstyring 

I ressursstyringen inngår de aktivitetene som gjennomføres i helseforetaket for å sikre at helseforetaket til 
enhver tid har tilstrekkelig med bemanningsressurser til at oppgaver gjennomføres.  
 
Dette er gjort ved å kartlegge og vurdere på hvilken måte bemanningsplanlegging gjennomføres på 
enhetsnivå (prosessnivå) Revisjonen av ressursstyring har vært avgrenset til å omfatte styring av 
medarbeiderressurser. Revisjonen har ikke omfattet finansiell ressursstyring, eller ressursstyring knyttet til 
utstyr, teknologi eller arealer. 
 
Revisjonsgrunnlag 
Revisjonskriteriene som faktisk tilstand er vurdert opp mot, er utledet fra lover, forskrifter og avtale – og 
regelverk som er styrende for ressursstyring, blant annet arbeidsmiljøloven, helseforetaksloven, 
spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven, forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, 
forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) og 
gjeldende overenskomster mellom helseforetakene og de ulike fagforbundene. 
 
Revisjonskriteriene er også utledet fra Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i 
Helse Sør-Øst, mål angitt i oppdrag og bestilling (OBD), interne angitte mål/strategier på overordnet nivå, 
samt dokumenterte retningslinjer og prosedyrer/rutiner.  
 
Sammendrag 
Revisjonene av ressursstyring har vist at helseforetakene gjennomfører en rekke aktiviteter for å sikre 
intern styring og kontroll med ressursstyringen og sikre at det er tilstrekkelig med bemanningsressurser til 
enhver tid. 
 
Revisjonene har vist at det forekommer funn (feil og mangler) i ressursstyringsprosessen, og enkelte funn 
er i stor grad gjennomgående i revisjonene. Revisjonen har gjort følgende funn som i stor grad er 
gjennomgående:  

 Bemanningsplaner foreligger ikke gjennomgående.  

 Grunnlaget for utarbeidelse av bemanningsplaner er ikke tilstrekkelig definert.  

 Krav til å utarbeide bemanningsplaner er ikke gjennomgående angitt/innarbeidet i 

prosedyrer/retningslinjer. 

 Det foreligger i varierende grad avtaler/overenskomster som er gjeldende (grunnlag for 

utarbeidelse av arbeidsplaner). 

 Arbeidsplan/turnus er ikke gjennomgående utarbeidet på grunnlag av bemanningsplaner. 

 Formaliteter rundt drøftinger og godkjenninger følges ikke gjennomgående. 

 Arbeidsplaner er ikke gjennomgående godkjent. 

 Indikatorer fra ressursstyringsprosessen er angitt, men disse er i varierende grad kjent. 

Utover dette varierer det både mellom helseforetakene og enheter i samme helseforetak om det anvendes 
informasjon fra prosessen (indikatorer, målinger) både i forhold til å kommunisere og evaluere. I tillegg er 
det i varierende grad etablert rutiner for systematisk evaluering eller gjennomgang. Dette gjelder spesielt 
for sesongvariasjoner og avvikling av ferie og ved høytider der driften varierer. 
 
Feil og mangler på prosessnivå skyldes ofte svakheter i systemet for intern styring og kontroll. Revisjonene 
har vist at følgende svakheter i helseforetakenes interne styring og kontroll i stor grad er gjennomgående: 

 Ansvar for ressursstyringsprosessen (eier av prosessen)er ikke tilstrekkelig angitt. 

 Ansvar mellom stab og linje er ikke tilstrekkelig tydeliggjort.  
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 Stabenes ansvar for oppfølging og tilrettelegging er ikke tilstrekkelig angitt 

 Krav til kompetanse i forhold ressursstyring er ikke tydeliggjort og opplæring er ikke 

gjennomgående obligatorisk. 

 Ressursstyringsprosessen på overordnet nivå er i varierende grad kartlagt og risikovurdert.  

 Krav og føringer for arbeidstidsplanlegging (ressursstyring)er i varierende grad angitt.  

 Krav og føringer er i varierende grad operasjonalisert i interne prosedyrer/retningslinjer. 

 Informasjon fra ressursstyringsprosessen blir i varierende grad anvendt til oppfølging. 

Konsekvensen av disse manglene kan være at helseforetakene ikke har tilstrekkelig grunnlag for å sikre 
nødvendige bemanningsressurser til enhver tid i alle deler av tjenesten i forhold til nåværende og fremtidig 
behov, og at planlagte aktiviteter ikke kan utføres eller blir forsinket. 

 
Anbefalinger som er gitt til helseforetakene er redegjort for i oppsummeringsrapportens i kapittel 3.  
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2.4  Kompetansestyring 

Helseforetakene må sørge for at de til enhver tid har tilstrekkelig kompetent helsepersonell i alle deler av 
tjenesten, slik at mål og krav ivaretas og for å sikre god pasientbehandling.  
 
Kompetansestyring omfatter de prosessene og aktivitetene som gjennomføres i helseforetakene for å sette 
interne mål, definere oppgaver og aktiviteter for å oppfylle målene, måle resultater mot målene og bruk av 
informasjonen til å ha styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre sin interne kompetansestyring.  
 
Revisjonsgrunnlag 
Revisjonskriteriene som faktisk tilstand er vurdert opp mot, er utledet fra lover, forskrifter og avtale – og 
regelverk som er styrende for kompetansestyring; blant annet spesialisthelsetjenesteloven, 
helseforetaksloven, helsepersonelloven, forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, forskrift 
om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), og regelverk 
for utdanning (DNLF). 
 
Revisjonskriteriene er også utledet fra Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i 
Helse Sør-Øst, mål angitt i oppdrag og bestilling (OBD), interne angitte mål/strategier på overordnet nivå, 
samt dokumenterte retningslinjer og prosedyrer/rutiner. 
 
Sammendrag 
Revisjonene av kompetansestyring har vist at det gjennomføres flere aktiviteter for kompetansestyring i 
enhetene, men gjennomføringen varierer blant annet når det gjelder å kartlegge og vurdere kompetanse, 
planlegge, gjennomføre og dokumentere kompetansetiltak.  
 
Revisjonene har vist at det forekommer funn (feil og mangler) i prosessen med kompetansestyring, og 
enkelte funn er i stor grad gjennomgående i revisjonene: 

 Strategier på overordnet nivå er i varierende grad videreført i handlingsplaner. 

 Det foreligger i liten grad prosedyrer/retningslinjer for kompetansestyring på overordnet nivå. 

 Analyse av kompetansebehov og kartlegging av kompetanse gjennomføres i varierende grad og på 

ulik måte i samme helseforetak. 

 Kompetansestyringen er i varierende grad ansvarssatt, både på foretaks- og enhetsnivå. 

 Det er i liten grad definert indikatorer fra prosessen som skal anvendes til å sikre evaluering, 

rapportering og internt forbedringsarbeid. 

Feil og mangler på prosessnivå skyldes ofte svakheter i systemet for intern styring og kontroll. Revisjonene 
har vist at følgende svakheter i helseforetakenes interne styring og kontroll i stor grad er gjennomgående:  

 Ansvar for kompetansestyring (eier av prosessen)er ikke tilstrekkelig angitt. 

 Stabenes ansvar for tilrettelegging og oppfølging er ikke tilstrekkelig angitt. 

 Mål, krav og andre føringer for kompetansestyring på overordnet nivå er i varierende grad angitt, 

eller implementert. 

 Kompetansestyringsprosessen på overordnet nivå er ikke kartlagt og risikovurdert.  

 Mål, krav og føringer er i varierende grad operasjonalisert i interne prosedyrer/retningslinjer. 

 Ansvar for oppfølging av kompetansestyring som prosess i helseforetaket, er ikke tilstrekkelig 

angitt og skjer ikke systematisk. 

Konsekvensen av disse manglene kan være:  

 Helseforetakene har ikke tilstrekkelig grunnlag for å kartlegge og vurdere kompetansebehov. 
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 Tiltak for å sikre nåværende og fremtidig kompetansebehov blir ikke planlagt og gjennomført. 

 Helseforetakene har ikke oversikt over de ansattes kompetanse og kompetansebehov. 

 Helseforetakene har ikke tilstrekkelig styringsinformasjon fra kompetansestyringsprosessen. 

 
Anbefalinger som er gitt til helseforetakene er redegjort for i oppsummeringsrapporten i kapittel 3. 
 
 
Oppsummeringsrapportene  

http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/konsernrevisjonen_/Sider/Rapporter-2014.aspx
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3. Oversikt revisjoner pr. helseforetak 
I dette kapitlet gis en oversikt over revisjonene som er gjennomført ved det enkelte helseforetak og i Helse 
Sør-Øst RHF. I revisjonsrapportene er det ikke foretatt kategorisering av alvorlighetsgraden av funnene. 
Revisjonsrapportene inneholder de revisjonskriteriene det er gjort funn på og hvor konsernrevisjonen har 
gitt anbefalinger. Bakgrunnen for at konsernrevisjonen i revisjonene i 2014 ikke kategoriserer 
funn/avdekkede svakheter er at foretaket selv må ta eierskap og prioritere tiltak med basis i sin egen 
risikovurdering. Konsernrevisjonen har overlevert alle detaljgrunnlagene fra hver enkelt revisjon til 
helseforetaket til bruk i forbedringsarbeidet.  

3.1 Sykehuspartner (Helse Sør-Øst RHF) 

Revisjonsperiode Revisjonsområder 

 
Februar – april 2014  Virksomhetsstyring  

 Intern styring og kontroll i utvalgte prosesser: 

 Tilgangsstyring 

 Håndtering av kritiske hendelser 

 Lønn 

 

 
Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan samt oppfølging av tiltaksarbeidet 
Revisjonsrapport og handlingsplan er fremlagt for driftsstyret 27.6.2014 og videre fulgt opp i 
driftsstyremøte 31.10.2014.  Konsernrevisjonen har hatt ett oppfølgingsmøte 2.12.2014 med direktør i 
Sykehuspartner og ansvarlige for oppfølging av handlingsplanene. Dette for å få status på de ulike 
tiltakene og prosess for gjennomføring av disse. Sykehuspartners samlede handlingsplan ble fremlagt på 
driftsstyremøte 15.12.2015. 

Områdene som ble revidert i 2014 er fortsatt aktuelle for Sykehuspartner som eget helseforetak. 
Konsernrevisjonen planlegger oppfølging av status i forbedringsarbeidet i 2015. 

3.2 Akershus universitetssykehus HF 

Revisjonsperiode Revisjonsområder 

 
November 2014- januar 
2015 

 Virksomhetsstyring  

 Intern styring og kontroll i utvalgte prosesser: 

 Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 

 Kompetansestyring 
 

 
Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan samt oppfølging av tiltaksarbeidet 
Revisjonen avsluttes i januar 2015. Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan i helseforetakets styre 
planlegges når revisjonsrapport er oversendt helseforetaket. 
 

3.3 Oslo universitetssykehus HF 

Revisjonen ved Oslo universitetssykehus HF i 2013-2014 ble gjennomført i Hjerte- Lunge- Karklinikken 
på anmodning fra helseforetaket. Denne revisjonen hadde et større omfang og en litt annen tilnærming 
enn revisjonene ved de andre helseforetakene i 2014-2015. 
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Revisjonsperiode Revisjonsområder 

 

Oktober 2013 – januar 
2014 

 Virksomhetsstyring  

 Intern styring og kontroll i utvalgte prosesser: 

 Pasientforløp 

 Forskning 

 Utdanning 

 Kompetansestyring 

 Ressursstyring 
 

 
Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan samt oppfølging av tiltaksarbeidet 
Revisjonsrapport og handlingsplan ble behandlet av styret i helseforetaket den 25.9.2014.  
 
Oppfølging av tidligere revisjoner ved Oslo universitetssykehus HF 
Det har vært gjennomført oppfølgingsmøte 10.12.2014 med representanter fra foretaksledelsen, samt 
ledere og medarbeidere innenfor linje og stab som har ulike oppgaver og ansvar knyttet til foretakets 
planlegging, gjennomføring og oppfølging av forbedringstiltak etter revisjonene som er gjennomført av 
konsernrevisjonen. Hensikt med møtet var å undersøke status i handlingsplanarbeidet etter revisjonene. 
Konsernrevisjonen har gjort følgende vurderinger knyttet til videre oppfølging: 
 
1. Revisjon intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet og ventelisthåndtering og 

fristbruddpasienter ved Oslo universitetssykehus HF (rapport 4/2012 og 6/2012)  

Konsernrevisjonens oppfølging av tiltaksarbeidet etter denne revisjonen vil fortsette i 2015. 
 

2. Revisjon (ad hoc) som gjaldt: Gjennomgang av rutiner for utsendelse og mottakelse av henvisninger 

mellom Ringerike sykehus v/Vestre Viken HF og Oslo universitetssykehus HF 

Konsernrevisjonens konkrete oppfølging av denne handlingsplanen avsluttes, men enkeltområder vil 
kunne inngå i oppfølging av handlingsplanene i de andre revisjonene. 

 
3. Revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen gjennomført i Hjerte-Lunge-

Karklinikken (HLK) 

Konsernrevisjonens konkrete oppfølging av tiltaksarbeidet etter denne revisjonen vil fortsette i 2015. 
 

3.4 Sunnaas sykehus HF 
Revisjonsperiode Revisjonsområder 

 
Januar – mars 2015 
(varslet i 2014) 

 Virksomhetsstyring  

 Intern styring og kontroll i utvalgte prosesser: 

 Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 

 Kompetansestyring 

 
Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan samt oppfølging av tiltaksarbeidet 
Revisjonen avsluttes i mars 2015. Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan i helseforetakets styre 
planlegges når revisjonsrapport er oversendt helseforetaket. 
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3.5 Sykehusapotekene HF 

Revisjonsperiode Revisjonsområder 

 
Januar – mars 2015 
(varslet i 2014) 

 Virksomhetsstyring  
 

 
Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan samt oppfølging av tiltaksarbeidet 
Revisjonen avsluttes i mars 2015. Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan i helseforetakets styre 
planlegges når revisjonsrapport er oversendt helseforetaket. 
 

3.6 Sykehuset Innlandet HF 

Revisjonsperiode Revisjonsområder 

 
August – oktober 2014  Virksomhetsstyring  

 Intern styring og kontroll i utvalgte prosesser: 

 Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 

 Ressursstyring 
 

 
Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan samt oppfølging av tiltaksarbeidet 
Revisjonsrapport og helseforetakets handlingsplan ble behandlet i helseforetakets styre 22.1.2015. 
 

3.7 Sykehuset i Vestfold HF 

Det er ikke gjennomført revisjoner ved Sykehuset i Vestfold HF i 2014. Det er planlagt oppfølging av 
forbedringsarbeidet etter revisjonsrapport 9/2013 i første del av 2015. 
 

3.8 Sykehuset Telemark HF 

Revisjonsperiode Revisjonsområder 

 
April – juni 2014 
 
 
 
 
 

 Virksomhetsstyring  

 Intern styring og kontroll i utvalgte prosesser: 

 Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 

 Ressursstyring 

 Kompetansestyring 

 
Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan samt oppfølging av tiltaksarbeidet 
Revisjonsrapport og helseforetakets handlingsplan behandles i helseforetakets styre 25.3.2015. 
 
Oppfølging av tidligere revisjoner ved Sykehuset Telemark HF 
Det har vært gjennomført oppfølgingsmøte 13.1.2015 med fagdirektør og stabsmedarbeidere som har 
ulike oppgaver og ansvar knyttet til foretakets planlegging, gjennomføring og oppfølging av 
forbedringstiltak etter revisjonen av intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet 
(1/2012). Hensikten med møtet var å undersøke status i handlingsplanarbeidet etter revisjonene.  
 
Konsernrevisjonen har gjort følgende vurdering av videre oppfølging: 
Konsernrevisjonens oppfølging av tiltaksarbeidet etter denne revisjonen vil fortsette i 2015. 
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3.9 Sykehuset Østfold HF 

Revisjonsperiode Revisjonsområder 

 
Mars – mai 2014   Virksomhetsstyring  

 Intern styring og kontroll i utvalgte prosesser: 

 Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 
 

 
Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan samt oppfølging av tiltaksarbeidet 
Revisjonsrapport og helseforetakets handlingsplan ble behandlet i helseforetakets styre 15.9.2014. 

 

3.10 Sørlandet sykehus HF 

Revisjonsperiode Revisjonsområder 

 
November 2014- januar 
2015 

 Virksomhetsstyring  

 Intern styring og kontroll i utvalgte prosesser: 

 Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 

 Ressursstyring 
 

 
Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan samt oppfølging av tiltaksarbeidet 
Revisjonen avsluttes i januar 2015. Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan i helseforetakets styre 
planlegges når revisjonsrapport er oversendt helseforetaket. 
 

3.11 Vestre Viken HF 

Revisjonsperiode Revisjonsområder 

 
April – juni 2014  Virksomhetsstyring  

 Intern styring og kontroll i utvalgte prosesser: 

 Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 

 Ressursstyring 
 

 
Behandling av revisjonsrapport og handlingsplan samt oppfølging av tiltaksarbeidet 
Revisjonsrapport og helseforetakets handlingsplan behandles i helseforetakets styre 23.2.2015. 
 
Revisjonsrapportene 

http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/konsernrevisjonen_/Sider/Rapporter-2014.aspx

