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Helse Sør-Øst RHF         
Revisjonsutvalget  
      
Protokoll fra:  Revisjonsutvalget                           Møtedato:   16.12.2015 
                                        kl 16.00-18.00 
 
Møteleder: Peer Jacob Svenkerud   Møtested GW/Telefon 
 
Utvalgssekretær: Liv Todnem  
 
Deltakere:  Revisjonsutvalget: 

    Peer Jacob Svenkerud  
    Kirsten Brubakk  
   Bernadette Kumar (forfall) 
    
   Styreleder Per Anders Oksum deltok på sak 32  og deler av sak 34) 
 

Administrasjonen 
Cathrine M.Lofthus ( sakene 30,32 og deler av sak 34) 
Atle Brynestad  
 

   Konsernrevisjonen 
   Liv Todnem 
   Tove M. Kolbeinsen 
   

Saksnr  

29-2015 Endelig godkjenning av protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7.12.2015 som blir 
fremlagt for styret 17.12.2015. 
 
Vedtak  
Protokollen godkjennes som endelig. 

 
30-2015 Gjennomførte revisjoner i perioden  

 
I denne saken informerte konsernrevisor om revisjoner som er gjennomført i perioden:  

 Rapport 6/2015 Revisjon ved nytt Østfoldsykehus 
I denne revisjonen har målet vært å kartlegge og vurdere om helseforetaket har etablert 
styring og kontroll som bidrar til å understøtte realisering av to kvalitative effektmål for 
det nye sykehuset. Det er gjennomført ved å se på overføring av OU prosjekter til drift 
og tilhørende relevante deler av systemet for intern styring og kontroll. To avdelinger 
med tilhørende seksjoner samt ledelse og deler av staben ble inkludert i revisjonen. 

 

 Rapport 7/2015 Revisjon Tilgjengelige helsetjenester ved Oslo 
universitetssykehus HF 

I denne revisjonen kartlegges og vurderes hvordan helseforetaket gjennom ulik 
styringsinformasjon både arbeider med å sikre at alle pasienter får helsehjelp innen 
fastsatte tidspunkter, samt hvordan helseforetaket arbeider med å synliggjøre 
sammenhengene mellom aktivitet, ressurser og kapasitet. Revisjonen har sett dette i 
sammenheng med plan- og oppfølgingsprosessene i helseforetaket, og andre sentrale 
faktorer som ansvar og kompetanse. Tre klinikker (utvalgte enheter) innenfor somatikk 
i tillegg til stabsenheter ble inkludert i revisjonen. I denne revisjonen kartlegges og 
vurderes også rutiner for risikovurdering av tiltak/aktiviteter som skal sikre 
måloppnåelse. Konsernrevisjonen fikk tilbakemelding på sine formuleringer i dette 
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kapitlet i rapporten og vil i videre arbeid få frem at det ikke er målene som skal 
risikovurderes, men at det er tiltak for å nå målene som skal risikovurderes. 
Revisjonsrapport 6/2015 styrebehandles i Sykehuset Østfold HF den 21.12.2016 og 
revisjonsrapport 7/2015 styrebehandles i Oslo universitetssykehus HF den 28.1.2016 
(utsatt til mars).  
 
I forkant av styrebehandlingen i Oslo universitetssykehus HF er konsernrevisjonen 
også bedt om å presentere revisjonsrapporten i det interne ”Råd for henvisninger, 
ventelister og fristbrudd” og også for ledermøte i helseforetaket.. 
  
Vedtak 

 Revisjonsutvalget tar informasjonen om gjennomførte revisjoner i perioden til 

orientering.  

 Revisjonsutvalget ber konsernrevisor sørge for at informasjon om gjennomførte 

revisjoner i perioden legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF til orientering 

etter at styrebehandling i det enkelte helseforetak har funnet sted. 

 
31-2015 Status pågående revisjoner 

I denne saken informerte konsernrevisor om status for revisjoner som er under arbeid:  

 

 Kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying 
Denne revisjonen gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF og for en del av revisjonen i 
Sykehuspartner HF. 

 

 Tilgjengelige helsetjenester ved Akershus universitetssykehus HF 
I denne revisjonen er det valgt enheter innenfor somatikk og psykisk helsevern i tillegg 
til sentral stab. (Se beskrivelse av revisjonen under sak 32) 

 

 Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Sykehuset 
Innlandet HF 

I denne revisjonen kartlegges om helseforetakets tiltaksarbeid etter revisjoner og tilsyn 
er en integrert del av forbedringene i etablert system for styring og kontroll. Videre 
undersøkes også om helseforetaket har lagt til rette for at revisjoner utført av 
konsernrevisjonen bidrar til læring og forbedring, og om helseforetaket vet om det har 
skjedd varig forbedring i forhold til de anbefalinger som er gitt. I denne revisjonen 
inkluderes også styrets oppfølging av administrasjonens tiltaksarbeid. 

 
Når det gjelder revisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen er 
denne revisjonen også gjennomført i Sykehuset Telemark HF og utkast til rapport vil 
foreligge medio desember.  
 
I tillegg vil det bli avholdt et oppfølgingsmøte med Sykehuspartner HF som gjelder 
tiltaksarbeidet etter revisjonen som ble gjennomført i 2014.  
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar informasjonen om status pågående revisjoner til orientering.  
 
 
 

32-2015 Styresak Årsrapport 2015 og revisjonsplan 2016-2017 
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Presentasjon for styret ble oversendt i forkant av møte, og ble presentert i møte med 
noen justeringer. 
 
Styreleder foreslo at vedtakspunkt 2 i styresaken (090-2015) ble endret fra å 
”godkjenne revisjonsplan 2016-2017 til  at styret tar revisjonsplanen til orientering. 
Begrunnelsen for dette forslaget var at det bør være nytt styre i 2016 som godkjenner 
ny revisjonsplan 2016-2017.  
 
Dette innebærer at konsernrevisjonen frem til styregodkjenning av revisjonsplan 
arbeider etter gjeldende revisjonsplan 2015-2016 slik at det ikke oppstår noen 
forsinkelser i forhold til utsendelse av varsel om revisjon. Varsel kan sendes i januar 
slik som planlagt til de helseforetak som skal revideres i første del av 2016. 
 
Vedtak: 
Revisjonsutvalget ber konsernrevisor utarbeide nytt forslag til nytt vedtakspunkt 2. 
 

33-2015 Sammenligning mellom revisjoner gjennomført av konsernrevisjonen på 
ressursstyring, kompetansestyring og tilgjengelige helsetjenester og 
Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av pleieressurser. 
 
Med utgangspunkt i bestilling fra revisjonsutvalget i møte 16.11.2015 er det utarbeidet 
og fremlagt et notat som gir en oppsummert sammenligning mellom revisjoner utført 
av konsernrevisjonen og av Riksrevisjoner innenfor ressursstyring. 
 
Konsernrevisjonen gjennomførte i 2013 – 2015 revisjoner av ressurs- og 
kompetansestyring i helseforetakene som del av revisjon av intern styring og kontroll 
som del av virksomhetsstyringen. Det ble utarbeidet oppsummeringsrapporter fra 
revisjonene i forbindelse med årsrapporteringen i 2014. Der fremgår at det forekom 
funn (feil, mangler og svakheter) både i selve kompetanse- og ressursstyringsprosessen, 
og i intern styring og kontroll knyttet til prosessene. Enkelte funn var i stor grad 
gjennomgående.  
 
I 2015 har konsernrevisjonen startet opp med revisjon Tilgjengelige helsetjenester der 
det kartlegges og vurderes om helseforetakene på en strukturert måte arbeider for å 
sikre at pasientene får helsehjelp innen fastsatte tidspunkter i pasientforløpet. I 
rapporten etter revisjonen i OUS HF fremgår at det ikke foreligger tilstrekkelig 
styringsinformasjon i forhold til å se forholdet mellom kapasitet, ressurser og aktivitet.  
 
Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleierressursene i helseforetakene 
(Dokument 3:12 (2014–2015) ble overlevert Stortinget 29. september. Riksrevisjonen 
undersøkte 77 sengeposter fordelt på seks fagområder fra og med januar 2013 til og 
med januar 2015. De konkluderer med at det er store forskjeller mellom 
sammenlignbare sengeposter, og de fleste kan bli mer effektive. 
 
Oppsummering 
Riksrevisjonen har i sin revisjon avdekket mange relevante forbedringsområder og flere 
av disse er i samsvar med funn og anbefalinger i konsernrevisjonens revisjon av 
ressursstyring. Måling av arbeidsproduktivitet har fått mye fokus i rapporten fra 
Riksrevisjonen.  
 

http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/konsernrevisjonen_/Sider/Rapporter-2014.aspx
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/konsernrevisjonen_/Sider/Rapporter-2014.aspx
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/konsernrevisjonen_/Documents/Revisjonsrapporter/2015/Andre%20Revisjonsrapport%207_2015_OUSHF_KRHSØ.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/StyringPleieressurseneHelseforetakene.aspx
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Ressursstyring foregår på alle nivåer, men ikke minst der pasientene er. Således er 
konsernrevisjonen opptatt av at man velger forbedringstiltak som forenkler styring og 
drift.  
 
Det synes videre viktig å påpeke at konsernrevisjonen anser at kompetansestyring har 
innvirkning på effektivitet og produktivitet og bør derfor sees i sammenheng med 
ressursstyring. Der det etter vår mening er ”mye å hente” er i forhold til å utvikle og 
bruke styringsinformasjon i ressursstyringen, spesielt i forhold til å synliggjøre 
forholdet mellom aktivitet, kapasitet og ressurser, og at kompetanse i forhold til 
ressursstyring utvikles parallelt. Vi mener også at det er mest hensiktsmessig å se på 
flere faggrupper parallelt, fordi det er mange avhengigheter faggruppene imellom som 
påvirker ressursutnyttelsen.   
 
Vedtak 
Revisjonsutvalget tar saken til orientering.  

34-2015 Oppfølging tidligere saker og orienteringer  
Informasjon ble gitt i møte. 
 

 Ny internkontrollforskrift på høring 

Konsernrevisor informerte om at konsernrevisjonen har hatt en dialog med 

internrevisjonene i de tre andre RHF’ene og hvordan den enkelte er involvert i 

høringsprosessen.  
 

 Mottatte meldinger i perioden 

Konsernrevisjonen mottok i november en anonym bekymringsmelding som er 

undersøkt og deretter overført til linja. I møte 16.12 ba styreleder konsernrevisjonen 

om å gjennomføre en revisjon innen for området som bekymringen gjelder. 
 

 Internt for avdelingen 

Konsernrevisor informerte om ny praksis med hensyn til budsjett, hvor det for 2016 

ikke er egne midler til kjøp/innleie av bistand (kompetanse og kapasitet), men at det 

må søkes særskilt. Konsernrevisor har sendt inn søknad om forlengelse av et 20 % 

engasjement med ansatt i et av helseforetakene. 

 
Revisjonsutvalget ble også informert om at det var et godt resultat på 
medarbeiderundersøkelsen. 

35-2015 Ingen innmeldte saker 
Neste ordinære møte avtales med nytt revisjonsutvalg. 
 
Oslo, 16.12.2015 
 
 
Peer Jacob Svenkerud     
leder 
 
 
Kirsten Brubakk            Bernadette Kumar 
 
Liv Todnem 
utvalgssekretær 
 


