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1. Innledning 
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivnings-
funksjon som har til formål å bistå styret og ledelsen ved det regionale helseforetaket og ved helse-
foretakene med å utøve god virksomhetsstyring. Dette utføres ved vurdering av foretakenes 
prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. 
 
Hensikten med rapporten er å informere styret i Helse Sør-Øst RHF om resultatene fra 
gjennomførte revisjoner og status på konsernrevisjonens arbeid sett opp mot revisjonsplan for 2017. 
Rapporten omtaler alle revisjoner som er gjennomført og rapportert til helseforetakene i perioden 
etter avgivelse av årsrapporten for 2016. 
 

2. Utførte revisjoner - Helsetjenester 
Revisjonsområdet Helsetjenester omhandler forhold relevant for pasientbehandlinger, herunder 
intern styring og kontroll med kostbare legemidler, korridorpasienter samt pasientforløp. 
 

2.1 Revisjon Korridorpasienter 
Korridorpasienter er en sentral kvalitetsindikator for sykehusopphold. Revisjonen er gjennomført 
ved to helseforetak, hvorav en revisjon er gjennomført i 2017 ved Sykehuset Telemark HF. 
 
Helseforetak Styrebehandling av revisjon 

Sykehuset i Telemark HF 20.4.2017 
 
Revisjonen har undersøkt om helseforetaket har iverksatt tiltak for å forebygge korridorpasienter. 
Videre er det undersøkt om registering av korridorpasienter blir gjennomført i henhold til etablerte 
retningslinjer. 
 
Konsernrevisjonens overordnede vurdering er at de reviderte enhetene har iverksatt tiltak for å 
forebygge korridorpasienter og at registrering av korridorpasienter i hovedsak blir gjennomført i 
henhold til etablerte føringer. Vi vil særlig trekke frem følgende tiltak: 
 

• Målet om ingen korridorpasienter er godt kjent og følges opp i virksomhetsstyringen 
• Det er etablert et system som gir god oversikt over ledige senger og kapasitet 
• Det er etablert tydelige prinsipper for styring av kapasitet og pasientflyt  
 

Helseforetakets egne tall viser at helseforetaket har klart å redusere omfanget av korridorpasienter 
betydelig. Ved utgangen av første tertial rapporterte helseforetaket en andel korridorpasienter på 0,5 
prosent. Det er likevel fortsatt behov for å ha oppmerksomhet på området, både med hensyn til 
oppfølging og evaluering av implementerte tiltak.  
 
Dette er den siste av to revisjoner innenfor temaet. Konsernrevisjonen har presentert erfaringer fra 
revisjonene i fagdirektørmøtet for å bidra læring på tvers av helseforetakene i Helse Sør-Øst. 
 

2.2 Revisjon Legemidler 
Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre behandlingsmetoder, spesielt legemidler. 
Det er viktig med god styring og kontroll knyttet til anvendelse av kostbare legemidler, både for å 
sikre kostnadskontroll og for å sikre likeverdig behandling av pasientene. Videre er det er viktig å 
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sikre korrekt koding som grunnlag for medisinsk statistikk og finansiering. Ettersom føringer for 
forskrivning og koding stadig endres, er det nødvendig at helseforetakene har systemer som sikrer at 
de til enhver tid gjeldende føringer er kjent og etterleves. Revisjonen er gjennomført ved følgende to 
helseforetak i 2017: 
 
Helseforetak Styrebehandling av revisjon 

Oslo universitetssykehus HF 4.5.2017 

Sykehuset Innlandet HF  29.9.2017 
 
Revisjonen har kartlagt og vurdert i hvilken grad det etablert tilfredsstillende intern styring og 
kontroll knyttet til anvendelse av nye og kostbare legemidler. Helseforetakene trekker særlig frem to 
utfordringer på området. Føringer for forskrivning av legemidler og regler for koding endres stadig, 
og det er krevende å implementere endringene. Videre gir de elektroniske systemene i liten grad 
beslutningsstøtte ved koding, og det finnes heller ikke automatiske kontroller. Dette medfører at det 
må brukes mye ressurser på opplæring og etterkontroll.  
 
Revisjonene viser at helseforetakene har innordnet internkontrollen noe ulikt, noe som er i tråd med 
prinsippet om at internkontrollen skal tilpasses den enkelte enhets egenart. Felles for helseforetakene 
er at de har etablert mer formalisert styring og kontroll knyttet til koding enn til forskriving av 
legemidler. Dette kommer av at de vurderer risikoen for manglende etterlevelse av føringer for 
koding som større enn tilsvarende risiko knyttet til legemiddelforskrivning. 
 
Overordnet er konsernrevisjonens vurdering at begge helseforetakene har etablert styring og 
kontroll som i noen grad sikrer etterlevelsen av føringer for forskrivning og koding, men at begge 
helseforetakene bør vurdere å formalisere eller styrke elementer i internkontrollen. 
 
Konsernrevisjonen har blant annet anbefalt de reviderte helseforetakene å klargjøre roller og ansvar, 
sikre at oppdaterte føringer er tilgjengelig og å systematisere oppfølgingen av forskrivnings- og 
kodepraksis ved bruk av relevant styringsinformasjon. 
  

2.3 Revisjon Likeverdig og forutsigbar helsehjelp 
Likeverdige og forutsigbare helsetjenester av god kvalitet er et grunnleggende helsepolitisk mål, og 
befolkningen er gitt rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven for å sikre dette. Loven ble endret 
1. november 2015, og de nasjonale prioriteringsveilederne kom i revidert utgave.  
  
Revisjonen har undersøkt hvordan enheter i psykisk helsevern arbeider med å sikre pasientene 
likeverdige og forutsigbare helsetjenester, herunder om de har implementert og sikret etterlevelse av 
pasient- og brukerrettighetsloven. Revisjonen er gjennomført ved følgende to helseforetak i 2017: 
 
Helseforetak Styrebehandling av revisjon 

Sørlandet sykehus HF 18.5.2017 

Vestre Viken HF 25.9.2017 

Oppsummerende rapport Revisjonsutvalget i  
Helse Sør-Øst RHF, 14.6.2017 

 
I 2016 ble revisjonen gjennomført ved Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Østfold HF i 2016. 
Konsernrevisjonen har oppsummert erfaringer fra alle revisjonene i en rapport som beskriver 
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sentrale forbedringsområder og læringspunkter. Denne er i tillegg supplert med resultater fra en 
undersøkelse av vurderingspraksis i de reviderte enhetene. 
 
Revisjonene viser at alle helseforetakene har gjennomført flere tiltak for å sikre likeverdige og 
forutsigbare helsetjenester. Etter konsernrevisjonens vurdering er det likevel risiko for at “like” 
pasienter innenfor psykisk helsevern får ulike vurderingsutfall på henvisningene og ulike 
behandlingsforløp. Dette begrunnes ut i fra følgende forhold: 
 

• Like henvisninger blir vurdert ulikt innad i Helse Sør-Øst. Det skyldes blant annet 
manglende oppfølging av prioriteringspraksis.  

• Det er varierende dokumentasjon av begrunnelsene for rettighetsvurderingene for 
nyhenviste pasienter. Dette reduserer sporbarheten av hvilken informasjon som er vektlagt i 
vurderingen.  

• Det er mangler ved planlegging og oppfølging av utrednings- og behandlingsforløp. Dette 
medfører risiko for uberettiget variasjon i helsehjelpen innenfor sammenlignbare 
diagnosegrupper1.  

• Ved enkelte enheter er det svakheter ved fastsettelse av oppmøtetidspunkt og styring av 
ventelisten både før og etter start av helsehjelp. Dette gir risiko for at pasienter ikke får 
helsehjelp innen riktig tid. 

Konsernrevisjonen vurderer at det er det behov for styrke internkontrollen på flere områder. Dette 
gjelder særlig helseforetakenes arbeid med opplæring, rutiner og prosedyrer samt styring og 
oppfølging av utrednings- og behandlingsforløpene. 

 

3. Utførte revisjoner - Tiltaksarbeid etter revisjoner 
Målet med revisjonen er å kartlegge og vurdere om helseforetakene har fulgt opp de anbefalinger 
som er gitt av konsernrevisjonen, og hvordan dette blir håndtert av helseforetakets styre og ledelse.  
 
Revisjonen følger opp sentrale områder som tidligere har vært gjenstand for revisjon av 
konsernvisjonen: Medisinsk kodepraksis, pasientadministrativt arbeid, virksomhetsstyring, utskriving 
av pasienter til kommunehelsetjenesten, kompetansestyring og tilgjengelige helsetjenester.   
 
Revisjonen er gjennomført ved totalt fem helseforetak, hvorav to nye i 2017: 
 
Helseforetak Styrebehandling av revisjon 

Akershus universitetssykehus HF 24.5.2017 

Sykehuset i Vestfold HF  14.9.2017 
 
Revisjonen viser at Ahus har etablert et system for intern styring og kontroll som inkluderer 
oppfølging etter revisjoner og tilsyn. Helseforetaket har arbeidet godt med tiltaksarbeidet etter 
revisjonen som ble gjennomført i 2014, og forbedringsarbeidet har særlig styrket 
virksomhetsstyringen.  
 

1 Bruk av utrednings- og behandlingsplaner ble ikke vurdert ved Sykehuset i Vestfold HF 
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Det er likevel et forbedringspotensial i etterlevelsen av føringene på enkelte områder:  
• Helseforetakets rapporter inkluderer ikke i tilstrekkelig grad informasjon om fremdriften av 

tiltaksarbeidet 
• Gjennomføringen av tiltaksarbeidet er forsinket på noen områder 
• Læring og forbedring fra tiltaksarbeid kan styrkes ved økt systematikk 

Konsernrevisjonen anbefaler at styret vurderer hvordan de best kan ivareta kravet om å følge opp 
om tiltaksarbeidet gir forventet effekt. Helseforetaket bør være tydeligere på hvilke tiltak som skal 
prioriteres i forbedringsarbeidet, slik at handlingsplanene får en realistisk fremdriftsplan.  
 
Revisjonen er også utført ved Sykehuset i Vestfold HF. Konsernrevisjonens hovedkonklusjon er at 
Sykehuset i Vestfold har etablert en struktur for oppfølging av revisjoner og tilsyn, men at 
oppfølgingen av disse likevel er varierende. Konsernrevisjonen anbefaler at helseforetaket tar 
initiativ til å utvikle en mer systematisk oppfølging av revisjoner og tilsyn, slik at disse får den 
ønskede effekt. Det bør være et mål for dette arbeidet at eierskapet til tiltaksarbeidet styrkes.  
 

4. Utførte revisjoner - Forvaltning av programvarelisenser 
Sykehuspartner HF har et helhetlig ansvar for lisensområdet på vegne av foretaksgruppen, og har 
ansvaret for et initiativ som skal skal sikre lavest mulig lisenskost og optimalisert lisensbruk.  
 
Målet med revisjonens er å vurdere om de planlagte tiltakene i Sykehuspartner HF sammen med 
eksisterende prosesser i helseforetakene vil gi et helhetlig system for forvaltning av lisenser som vil 
sikre forutsigbarhet i lisensvolum og -kostnader, og som bidrar til optimalisert lisensbruk innenfor 
hele foretaksgruppen. Revisjonen er gjennomført i tre følgende helseforetak:. 
 
Helseforetak Styrebehandling av revisjon 

Sykehuspartner HF 30.8.2017 

Oslo Universitetssykehus HF Ikke fastsatt 

Sykehuset i Telemark HF Ikke fastsatt 
 
Konsernrevisjonens overordnede vurdering er at Sykehuspartner HF samlet sett har et målbilde med 
definerte tiltak for å få etablert et helhetlig system for forvaltning av lisenser. Revisjonen har imid-
lertid vist at arbeidet med å få planlagt og etablert tiltakene ikke er kommet så langt som opprinnelig 
planlagt. Effektivisering og påfølgende optimalisering av lisenskostnader er avhengig av at tiltakene 
gjennomføres. De vesentligste utestående tiltakene er knyttet til styring og oppfølging, prosessdesign 
og verktøystøtte. 
 
Som følge av av at det ikke foreligger et design for de fremtidige prosessene, kan konsernrevisjonen 
på det nåværende tidspunkt ikke vurdere om tiltakene vil gi et helhetlig system for lisensforvaltning i 
foretaksgruppen. Det ble derfor besluttet, i samråd med Sykehuspartner HF, at konsernrevisjonen 
rapporterer status per primo juni, og at revisjonen videreføres i januar 2018. 
 
Det er konsernrevisjonens overordnede vurdering at Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset 
Telemark HF ivaretar sin del av den samlede internkontrollen på lisensområdet gjennom et system 
som er etablert og samordnet med Sykehuspartner HF. Disse helseforetakene bidrar med dette til 
optimalisert lisensbruk innenfor hele foretaksgruppen. 
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5. Status for gjennomføring av revisjoner i 2017 
Revisjonsplanen for 2017 inneholder revisjoner innenfor ulike temaer. Tabellen under viser status 
for gjennomføringen av revisjoner fordelt på avsluttede, pågående og planlagte revisjoner. Enkelte 
revisjoner som er avsluttet og rapportert i 2017 ble påbegynt i 2016 og inngikk i plan for 2016.  
 

Rapport Revisjon Helseforetak Rapport sendt til  
helseforetak 

1/2017 Korridorpasienter (plan 2016) ST 28.2.2017 

2/2017 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp (plan 2016) SS 20.3.2017 

3/2017 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp VV 10.5.2017 

4/2017 Tiltaksarbeid Ahus 5.4.2017 

5/2017  Legemidler (plan 2016) OUS 13.3.2017 

6/2017 Forvaltning av programvarelisenser SP, OUS, ST 4.7.2017 

7/2017 Avtalelojalitet behandlingshjelpemidler Sykehusinnkjøp, SS Revisjon pågår 

8/2017 Legemidler SI 23.6.2017 

9/2017 Tiltaksarbeid SiV 30.6.2017 

10/2017 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Diakonhjemmet 
sykehus 

Revisjon pågår 

11/2017 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - 
avslutning og utskrivning til kommune 

Phoenix Haga Revisjon planlagt 
høst 2017 

12/2017 
 

Forvaltning av Gatsoft SP, HSØ, et HF  Revisjon pågår 

13/2017 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – 
rettighetsvurderinger 

Ikke fastsatt Revisjon planlagt 
høst 2017 

14/2017 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Revmatisme-
sykehuset 

Revisjon planlagt 
høst 2017 

15/2017 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Martina Hansens 
hospital 

Revisjon planlagt 
høst 2017 

- Internkontroll i ny regional ERP-løsning Ikke fastsatt Endret til rådgivning  

- Bruk av tvang i psykisk helsevern Ikke fastsatt Revisjoner utsatt til 
2018 

 

Tabell 1: Status for revisjoner i revisjonsplan for 2017 
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6. Internrevisjonstjenester til andre virksomheter 
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst leverer etter avtale internrevisjonstjenester til Helseforetakenes 
senter for pasientreiser ANS og til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet. Det er 
ikke gjennomført nye revisjoner i første halvår. 
 

7. Ekstern evaluering av konsernrevisjonen 
Konsernrevisjonen arbeider etter internasjonalt anerkjente revisjonsstandarder. I tråd med krav i 
standardene har konsernrevisjonen innhentet en ekstern evaluering fra IIA Norge. Evalueringens 
formål har vært å vurdere konsernrevisjonens etterlevelse av standardene, å vurdere om utøvelsen av 
revisjonene samsvarer med interessentenes forventninger samt å gi grunnlag for forbedring og 
videre utvikling. 
 
Evalueringen konkluderer med at rammebetingelser, organisering og utøvelsen av internrevisjon  
hovedsakelig er i overensstemmelse med definisjon av internrevisjon, de etiske regler og 
internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon. «Hovedsakelig i 
overensstemmelse» er den best oppnåelige konklusjon. Interessentene opplever i hovedsak 
prosjektene som relevante og at de gjennomføres med faglig tyngde. Likevel er det identifisert 
muligheter for forbedring i konsernrevisjonsfunksjonen på følgende områder: 
 

• Oppfølging av anbefalinger fra tidligere revisjoner 
• Program for kvalitetssikring og forbedring 
• Måling av effektivitet og kvalitet i revisjoner og konsernrevisjonen som helhet 
• Retningslinjer og prosedyrer 

 
Konsernrevisjonens har gjennomgått evalueringen og prioritert hvilke områder som skal følges opp i 
2017 og 2018. Det er utarbeidet en handlingsplan med aktiviteter og frister.  
 
I 2017 vil konsernrevisjonen prioritere å reetablere våre rutiner for oppfølging av anbefalinger fra 
tidligere revisjoner. Formålet er å avgi en samlet årlig rapportering til revisjonsutvalget, slik at det er 
mulig å følge opp status for helseforetakenes tiltaksarbeid på områder med vesentlig risiko.  
 
I 2018 vil konsernrevisjonen styrke vårt interne kvalitetssystem. Dette består av rutiner for løpende 
gjennomføring av revisjonsprosessen og et eget program for periodisk kvalitetssikring. Arbeidet vil 
ta utgangspunkt i en samlet gjennomgang av revisjonsprosessen, der formålet er å effektivisere 
prosessen gjennom å tilpasse våre rutiner og retningslinjer. Vi vil videre arbeide med forankring av 
kvalitetssystemet i avdelingen og vurdere hvordan resultatene fra kvalitetsarbeidet skal rapporteres til 
revisjonsutvalget.     
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