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SAK NR 070-2021 
 
 
INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2022 FOR KONSERNREVISJONEN I HELSE SØR-ØST 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret slutter seg til innspill til revisjonsplan 2022 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF, og ber 
administrerende direktør oversende innspillet til Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 23. august 2021 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Trykte vedlegg: 
Brev fra Helse Sør-Østs revisjonsutvalg «Innspill til revisjonsplan 2022 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst» 
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1. Hva saken gjelder 

Sykehuspartner HF er invitert til å komme med innspill til revisjonsplan 2022 for konsernrevisjonen i 
Helse Sør-Øst RHF. 

Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner innspillet beskrevet i denne saken, og at 
det oversendes Helse Sør-Øst RHF.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst har i vedlagte brev av 2. juli 2021 bedt om en til to 
styrebehandlede innspill fra de respektive helseforetakene i regionen til konsernrevisjonens 
revisjonsplan for 2022. Svarfrist er satt til 6. oktober 2021.  
 
Konsernrevisjonens revisjonsplan skal være risikobasert og bør bygge på styrenes eget perspektiv av 
risikobildet i helseforetaket med utgangspunkt i mål og rammebetingelser. Konsernrevisjonen vil 
følge opp de høyst prioriterte innspillene fra det enkelte helseforetak som samtidig treffer behovene 
til flere helseforetak eller foretaksgruppen som helhet. 
 
Revisjonene kan utformes som: 

- Bekreftelser – bekrefte styring og kontroll på vesentlige områder med høy risiko og antatt 
god kontroll 

- Kartlegging – kartlegge styring og kontroll ved usikkerhet om status på området 
- Årsaksanalyser – undersøke områder med kjente problemstillinger for økt innsikt  

 
 
2.1 Forslag til innspill 

Styret i Sykehuspartner HF følger opp risikobildet tett, og har særskilt fokus på informasjonssikkerhet 
og infrastrukturmodernisering.  
 
Innen informasjonssikkerhet pågår det flere tiltak, og styret følger tett opp risiko og tiltak for å 
redusere risiko, inklusive tiltak som følge av Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes 
forebygging av angrep mot sine IKT-systemer. Flere av tiltakene er langsiktige, og Sykehuspartner HF 
vurderer at det å sikre god fremdrift på disse er sentralt for å redusere risikoen innen 
informasjonssikkerhet. Sykehuspartner HF tar til etterretning at konsernrevisjonen har planlagt en 
ny revisjon innen informasjonssikkerhet i 2022 jf. styresak Helse Sør-Øst RHF 011-2020 revisjonsplan 
2021 konsernrevisjon Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF anbefaler at denne revisjonen innrettes slik 
at den bidrar ut over de tiltakene som allerede er etablert. Variasjonen i applikasjonsporteføljen 
påvirker informasjonssikkerheten negativt. Både ved at installasjon av sikkerhetsoppdateringer og 
sikkerhetsherding er mer krevende, og ved at underliggende infrastruktur må supportere umoderne 
applikasjoner som ikke er kompatible med moderne sikkerhetsfunksjoner. Variasjonen i 
applikasjonsporteføljen er i tillegg en kostnadsdriver. Sykehuspartner HF foreslår derfor at 
revisjonen innrettes mot det pågående arbeidet med standardisering og sanering av 
applikasjonsporteføljen for å identifisere flaskehalser som påvirker fremdrift negativt, identifisere 
forbedringer i etablerte prosesser eller nye tiltak for å økt fremdriften. 
 
Infrastrukturmoderniseringen er omfattende og kompleks, og det er fortsatt krevende prosjekter i 
programmet. Det foreslås derfor en videreføring av følgerevisjoner for program STIM. 

Konsernrevisjonen startet i 2019 med en følgerevisjon av STIM innen områdene styring og 
innretning av programmet, samt prosesser for risikostyring med oppfølging av tiltak. I 
revisjonsvarselet fra konsernrevisjonen av 12. juni 2019 kommer det også frem: 
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Videre vil vi gjennomføre en årlig prosess med prioritering av hva som skal inngå i revisjonen 
for kommende år. 

I styresak i Helse Sør-Øst 102-2020 kom en ytterligere spesifisering:  

Konsernrevisjonen planlegger derfor å kategorisere prosjekter for å kunne prioritere 
revisjonsinnsats ut fra prosjektenes risiko, kompleksitet og strategisk betydning for å oppnå 
programmets overordnende mål. Alle prosjekter i programmet vil bli plassert i en av tre 
kategorier med ulik revisjonsinnsats.  

Konsernrevisjonen har i oppfølgingen av styresak 102-2020 definert fem prioriterte prosjekter:  

• Modernisering av nett  
• Innføring av kryptert stamnett  
• Felles plattform  
• Fremtidig driftsmodell  
• Windows 10 

 

Standardisering og infrastrukturmodernisering er et omfattende og komplekst arbeid som er sentralt 
for Sykehuspartner HFs måloppnåelse. Konsernrevisjon gir viktige innspill som øker sannsynligheten 
for at programmet og prosjektene lykkes.  Sykehuspartner HF vurderer at det er hensiktsmessig at 
følgerevisjoner av STIM videreføres også for kommende år.   

For de områdene som revideres ønsker Sykehuspartner HF oppsummeringer som svarer ut om 
programmet/prosjektet er i rute, risiko, avvik, forbedringsforslag og tiltak, samt tydelige 
konklusjoner. 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør tar til etterretning at det gjennomføres en revisjon av 
informasjonssikkerhet i 2022, og anbefaler at den innrettes mot det pågående arbeidet med 
standardisering og sanering av applikasjonsporteføljen. Videre anbefales en videreføring av 
følgerevisjonen for program STIM som beskrevet over. Forslaget støtter opp under risikoområder 
som er vesentlige for Sykehuspartner HFs måloppnåelse og som styret har spesiell oppmerksomhet 
på. 
 
Administrerende direktør mener overnevnte innspill er et relevant bidrag til konsernrevisjonens 
revisjonsplan for 2022, og anbefaler at styret godkjenner innspillet slik det er beskrevet over, og ber 
om at administrerende direktør oversender innspillet til Helse Sør-Øst RHF.  
 


