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1. Innledning 

Gjennom utøvelse av internrevisjonsfunksjonen bistår konsernrevisjonen styret og ledelsen i Helse Sør-
Øst RHF og helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring. Dette gjøres gjennom vurdering av 
prosesser for risikostyring, intern styring og kontroll og virksomhetsstyring i de revisjonene som 
planlegges og gjennomføres i helseforetakene og på regionalt nivå. 
 
Revisjonsplanen 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 6.2.2014 sak 28-2014.  
 
Konsernrevisjonen arbeider i dag etter revisjonsplan 2014-2015 som ble behandlet av styret i møte 
13.3.2014, sak 014-2014. Revisjonsplan for 2015-2016 vil omfatte overgangen fra 2014-2015 med 
avslutning av revisjoner som ble startet opp eller varslet i 2014, samt nye revisjonsområder. 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. Leveranse av 
internrevisjonstjenester til hel- eller deleide selskaper kan godkjennes forutsatt at de er finansiert. 
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst leverer internrevisjonstjenester til henholdsvis Pasientreiser Ans og 
Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet. Revisjonsplanene for disse selskapene er ikke 
inkludert i denne revisjonsplanen. 

2. Revisjonsområder for planperioden 2015-2016    
 
Bakgrunn for valg av revisjonsområder 
 
Fokus i 2015 og videre inn mot 2016 blir på de strategisk viktige områdene som eier har utpekt og som 
fremkommer i 
 

 Oppdrag og bestilling og foretaksprotokoll 
 

I tillegg vektlegges 

 Risikovurdering for Helse Sør-Øst fra 2. tertial 2014 

 Konsernrevisjonens kunnskap fra utførte revisjoner 
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I arbeidet med planlegging av revisjoner for 2015 og videre inn mot 2016, er det tatt utgangspunkt i 
informasjon om grunnleggende endringer som planlegges gjennomført som ledd i arbeidet med å sikre 
gode pasientforløp. Dette gjelder både i forhold til gjeldende rettsregler, systemer og utvikling av 
pakkeforløp og prioriteringsveiledere. I tillegg skjer det en del endringer i forhold til både organisering av 
arbeidet med felles tjenesteleverandør og digital fornying. Ibruktagelse av nytt østfoldsykehus er også et 
vesentlig område. 
 
Konsernrevisjonen har med bakgrunn i både mål og krav fra eier, samt risikovurdering for 2. tertial 2014 
og egen kunnskap, presentert forslag til hvilke revisjonsområder som bør tas med i revisjonsplanleggingen 
for 2015 og videre inn mot 2016. Forslaget er behandlet i revisjonsutvalget 17.12.2014 og presentert for 
styret 18.12.2014. Rekkefølgen i figuren under angir ikke prioritering av områdene og revisjonene som skal 
gjennomføres. 
 
 

Oppdrag fra eier   (utdrag)

•Tilgjengelighet (hele forløpet)
• Implementere pakkeforløp
•Forløpskoordinator
•Endringer pasient- og brukerrettigheter
•Årlig kvalitetsindikatorgjennomgang

Risikovurdering Helse Sør-Øst 2.tert.2014

Erfaring/kunnskap fra tidligere revisjoner og 
Resultat av tilsyn og revisjoner
Undersøkelser
Annen informasjon

Revisjonsplan

Grunnlaget for revisjonsplan 2015 og fremover

Forslag revisjonsområder for 2015 –

Tilgjengelighet 
Pasienten kommer til rett sted til rett tid
og ivaretas i hele forløpet.

•Implementering av pakkeforløpene –
start 2015 og videre i 2016

•Lovendring – arbeidsprosesser

Ibruktakelse av nytt sykehus i Østfold
-Spesifiseres nærmere 

Etablering av Sykehuspartner HF 
•Arbeidsdeling mellom RHF og HF
•Felles tjenesteleverandøroppgavene
•Oppfølgingsrutiner

Digital fornying  (omfang defineres)
Start 2015 og videre i 2016

Oppfølging av tiltaksarbeidet i 
foretakene i forhold til tidligere 
revisjoner:
•Virksomhetsstyring/risikostyring
•Utskrivning av pasienter til  
kommunehelsetjenesten
•Ressursstyring
•Kompetansestyring mfl.

Kunnskap

Vesentlighet Kapasitet

 
 
 
Figur 1: Illustrasjon 
 
For hvert av revisjonsområdene vil det bli gjennomført en informasjonsinnsamling, analyse og definering 
av hvilke avgrensninger som skal gjøres, valg problemstillinger som skal belyses og utvikling av 
revisjonskriteriene som skal legges til grunn for revisjonen. Som ledd i dette arbeidet sendes formelt varsel 
om revisjon til helseforetaket (HF/RHF) om hva som inngår i revisjonen på det enkelte HF. Det etableres 
kontaktperson og etableres tilganger til relevante systemer. Dialog og forankring er også en viktig del av 
denne prosessen. I denne delen av revisjonsprosessen vil både ledelsen, revisjonsutvalget og styret bli 
involvert for å kunne gi innspill. Det legges opp til en tett rapportering til styret om sentrale revisjoner 
som er viktige i styrets videre arbeid. 
 
Valg og utdypning av revisjonsområdene 
På bakgrunn av en vurdering basert på kildene som er angitt i kapittel 2.1 og i dialog med administrerende 
direktør og deler av ledergruppen, samt revisjonsutvalget, er det fremmet forslag om at det utvikles 
revisjoner innenfor fem revisjonsområder: 
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Revisjonsområdet: Tilgjengelighet 
Helsefortakene fortsetter abeidet med å redusere ventelister og fristbrudd. I tillegg vil det for 2015 bli stilt 
krav til å gjennomføre endringer innenfor ulike områder som har betydning for tilgjengeligheten i alle 
deler av pasientforløpet. Revisjonen vil kun omfatte utvalgte deler, men i oppbyggingen av revisjonen vil 
det bli innhentet informasjon i forhold til endringer som kommer  innenfor: 
 

 Pakkeforløp for kreft 

 Endringene i pasient- og brukerrettighetsloven  

 Prioriteringsveiledere (Prio2) 

 Fritt behandlingsvalg 

 Implementering av EUs pasientrettighetsdirektiv 

 
Mange av endringer som er i gang eller som kommer, vil få betydning for arbeidsprosessene i 
pasientforløpene. Innenfor dette området har konsernrevisjonen kunnskap fra revisjonene av det  
pasientadministrative arbeidet. Denne kunnskapen vil bli benyttet inn i utvikling av ny revisjon og også 
være grunnlagsinformasjon for flere av revisjonsområdene.   
 
Detaljert plan for gjennomføringen av revisjoner i 2015 – 2016 vil bli fremlagt når valg av tilnærming og 
omfang av revisjonen er klarlagt og forankret. 
 
Revisjonsområde: Ibruktagelse av nytt østfoldsykehus 
I tertialrapport for 2. tertial 2014 for Helse Sør-Øst vurderes ibruktagelse av nytt østfoldsykehus med høy 
risiko. Det er planlagt å gjennomføre tiltaksarbeid både på regionalt nivå og i helseforetaket for å redusere 
risikoen som er identifisert. Revisjonen som planlegges gjennomført vil kun omfatte utvalgte deler og 
konsernrevisjonen vil, som ledd i oppbygging av revisjonen innenfor dette området, innhente informasjon 
om det arbeidet som pågår og ha en dialog inn mot helseforetaket.  
 
Varsel om revisjon sendes helseforetaket for oppstart av informasjonsinnsamling og videre 
detaljplanlegging. 
 
Revisjonsområde: Etablering av Sykehuspartner HF 
Styret besluttet i sak 077-2014 å etablere Sykehuspartner som et eget helseforetak. 
Konsernrevisjonen har i 2014 gjennomført revisjoner av Sykehuspartner som del av det regionale 
helseforetaket. Når nå Sykehuspartner er etablert som eget helseforetak, er det vurdert som vesentlig å 
opprette dette som et eget revisjonsområde i revisjonsplanen. Revisjonene vil kun omfatte utvalgte deler, 
men hvor det i utvikling av revisjonen vurderes det som viktig å ha fokus på: 
 

 Arbeidsdeling mellom RHF og HF 

 Ivaretakelse av felles tjenesteleverandøroppgavene  

 Oppfølgingsrutiner  

 
Varsel om revisjon sendes helseforetaket/RHF’et for oppstart av informasjonsinnsamling og videre 
detaljplanlegging.. 
 
Revisjonsområde: Digital fornying 
Digital fornying er Helse Sør-Øst sitt program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og 
teknologi. Digital fornying skal sikre en god innføring av felles teknologiske løsninger og standardiserte 
arbeidsprosesser. Pasienter og pårørende vil merke fornyingen blant annet gjennom større trygghet for at 
de blir innkalt til kontroll og fulgt opp riktig, og at de får et mer enhetlig og koordinert behandlingsforløp. 
Konsernrevisjonen har i revisjonsplan for 2014-2015 uttrykt at den regionale satsingen innenfor Digital 
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fornying skulle være et av de prioriterte områdene som skulle revideres. Dette er skrevet i 1 avsnitt under 
fig 1. Når nødvendige avgrensninger og valg av tilnærming er klarlagt og forankret vil oppstart fastsettes. 
 
Informasjonsinnsamling og utvikling av revisjonen starter opp i løpet av 2. kvartal.  Endelig oppstart 
fastsettes først når valg av tilnærming og omfang er klarlagt og forankret.  
 
Revisjonsområde: Oppfølging av tidligere revisjoner  
Konsernrevisjonen styrker oppfølgingen av tidligere revisjoner for å kunne bekrefte om helseforetakenes 
arbeid med dette er tilstrekkelig prioritert. Dette erstatter ikke styrets og ledelsens ansvar for å følge opp 
virksomheten. I dette arbeidet skal konsernrevisjonen først og fremst se på hvordan helseforetakene har 
fulgt opp vedtatte handlingsplaner og om tiltakene har hatt effekt. Samtidig vil det fortsatt legges vekt på å 
å se etter om årsaker til og konsekvenser av avdekkede svakheter, feil og mangler, blir omsatt til konkrete 
forbedringstiltak i helseforetakene.  
 
Oppsummeringsrapportene på revisjoner utført i 2014, er lagt som vedlegg til konsernrevisjonens 
Årsrapport 2014.  I oppdrag og bestilling til helseforetakene for 2015, er det gitt føringer til 
helseforetakene om bruk av oppsummeringsrapportene fra konsernrevisjonen i sitt forbedringsarbeid. 
Dette omfatter følgende revisjonsområder: 
 

 Virksomhetsstyring 

 Utskrivning av pasienter til  kommunehelsetjenesten 

 Ressursstyring 

 Kompetansestyring  
 

Revisjonen utvikles fra april 2015 og endelig oppstart fastsettes når valg av tilnærming og omfang er 
klarlagt og forankret.  
 
Oppfølging av tidligere revisjoner er et revisjonsområde hvor det årlig vil bli planlagt revisjoner 
(revisjonsaktiviteter av ulikt omfang) i det enkelte helseforetak. Dette for løpende å følge opp utviklingen 
av intern styring og kontroll, risikostyring og virksomhetsstyring i helseforetakene (HFL § 37a). 

3. Ressurser  

Konsernrevisjonen har til sammen 13 årsverk og alle stillingene er besatt. I tillegg leier konsernrevisjonen 
inn en ressursperson i 20% engasjementsstilling. 
  
Konsernrevisjonen kan også innenfor rammene av vedtatt budsjett for 2015 leie inn eksterne 
ressurser/kompetanse fra fem rammeavtaleparter for gjennomføring av internrevisjonsoppdrag dersom 
dette er nødvendig av hensyn til ressurs- og/eller kompetansebehov.  
 
I tillegg til fast ansatt personell har konsernrevisjonen, med basis i foretaksprotokoll, mulighet til å låne inn 
faglig bistand fra helseforetakene ved behov.  
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4. Detaljert plan 

Pågående 
revisjonsaktiviteter 

Revisjonsområder Status Ferdig 

Revisjon Akershus 
universitetssykehus HF 

Virksomhetsstyring 
Utskrivning 
Kompetansestyring 

Under avslutning Ultimo januar 

Revisjon Sørlandet sykehus 
HF 

Virksomhetsstyring 
Utskrivning 
Ressursstyring 

Under avslutning Ultimo januar 

Revisjon Sunnaas sykehus HF Virksomhetsstyring 
Utskrivning 
Kompetansestyring 

I oppstart Ultimo mars 

Revisjon Sykehusapotekene 
HF 

Virksomhetsstyring – 
utvidet med utvalgte 
kriterer på 
kompetansestyring 

I oppstart Ultimo mars 

Detaljplanlegging Tilgjengelighet 
Utvalgte deler 

Innformasjonsinnsamling 
pågår fortløpende 

Oppstartstidspunkt ikke satt 

Detakljplanlegging Ibruktagelse av nytt 
østfoldsykehus 
Utvalgte deler 

Formelt varsel sendes 
helseforetaket  

Oppstartstidspunkt 
planlegges i dialog med 
helseforetaket 

Detaljplanlegging Etablering av 
Sykehuspartner HF 
Utvalgte deler 

 Formelt varsel sendes 
helseforetaket /RHF  

Oppstartstidspunkt 
planlegges i dialog med 
helseforetaket/RHF 

Detaljplanlegging Digital fornying 
Utvalgte deler 

Informasjonsinnsamling 
starter i mars 

Oppstartstidspunkt  
planlegges når 
informasjonsinnsamlingen er i 
gang og omfang er avklart. 

Detaljplanlegging Oppfølging tidligere 
revisjoner  
Alle helseforetak 

Informasjonsinnsamling  
pågår fortløpende 

Gjennomføringsplan lages i 2. 
kvartal. 

 
Det vil bli i løpet av 2. kvartal 2015 bli utarbeidet en oversikt over hvilke revisjoner som skal 
gjennomføres i 2015 og når revisjonene i det enkelte helseforetak  vil bli gjennomført. 

5. Andre oppgaver knyttet til revisjonsarbeidet 
 
Dialog med eksterne aktører  
Konsernrevisjonen skal gjennom dialog med eksterne tilsynsmyndigheter bidra til å etablere oversikt over 
varslede tilsyn i helseforetakene og i det regionale helseforetaket.  
 
Faglige kontaktmøter (HF og RHF) 
Konsernrevisjonen skal være en pådriver for faglige kontaktmøter hvor det legges til rette for læring, 
erfaringsutveksling og gjensidig informasjonsutveksling blant medarbeidere som arbeider med 
internrevisjonsfaglige problemstillinger i foretaksgruppen.  
 
Internrevisorforum 
Konsernrevisjonen skal også delta i og være en pådriver i RHF-internrevisorforumet som er etablert 
mellom internrevisjonsenhetene i de regionale helseforetakene.  
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Distribusjon 
Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende direktør for Helse Sør-
Øst RHF, styreledere og administrerende direktører for helseforetakene, ekstern revisor og Riksrevisjonen.  

 

Bakgrunnsdokumenter 
 Instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst  

 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 Helse Sør-Øst RHF 

 Foretaksprotokoll 2015 Helse Sør-Øst RHF  

 Oppdragsdokumentet 2015 Helse Sør-Øst RHF 

 Risikovurderinger for Helse Sør-Øst 


