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1.

Konsernrevisjons formål

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og
rådgivningsfunksjon med ansvar for internrevisjon i det regionale helseforetaket og helseforetakene som det
regionale helseforetaket eier. Funksjonen skal gjennom en systematisk og strukturert metode, og avgivelse av
bekreftelser, bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring.
Konsernrevisjonens arbeid utføres i overensstemmelse med de internasjonale standardene for profesjonell
utøvelse av internrevisjon som er fastsatt av The Institute of Internal Auditors (IIA).

2.

Revisjonsplanens formål

Formålet med revisjonsplanen er primært å gi styret i Helse Sør-Øst RHF et beslutningsgrunnlag for å vurdere
om de planlagte revisjonsaktivitetene er hensiktsmessige og tilstrekkelige. Planens sekundære formål er å gi
konsernrevisjonen et grunnlag for å styre og følge opp egne aktiviteter, samt for å koordinere
revisjonsarbeidet med konsernledelse, helseforetak og andre revisjonsmiljøer.
Revisjonsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i krav for internrevisjon i helseforetakslovens § 37a og i tråd
med instruks for konsernrevisjonen godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF. Styret skal i henhold til § 21a i
helseforetaksloven godkjenne konsernrevisjonens årsplan. Revisjonsplanen skal være basert på vurderinger av
risiko knyttet opp mot overordnede strategier og mål for foretaksgruppen.
I henhold til instruksen skal konsernrevisjonen utarbeide en flerårig revisjonsplan som rulleres årlig. Denne
planen beskriver prosjektene som skal gjennomføres i 2020. Gjennom arbeidet med planen har konsernrevisjonen identifisert og drøftet flere andre mulige revisjonsprosjekter, som av ulike årsaker ikke er egnet
eller prioritert for gjennomføring i 2020. Vi vil inkludere disse i arbeidet med revisjonsplanen for 2021, og
holder på denne måten et flerårig perspektiv med årlig rullering.
Revisjonsutvalget er i instruks fra styret gitt fullmakt til å foreta endringer i revisjonsplanen innenfor budsjett,
herunder å godkjenne ad hoc-revisjoner og rådgivningsoppdrag. Det er også etablert rutiner for dialog med
administrasjonen om innretningen av revisjonene og prioriteringer i revisjonsplanen.
Revisjonsutvalget kan godkjenne internrevisjonstjenester til hel- eller deleide selskaper forutsatt at disse er
finansiert. Konsernrevisjonen er valgt som internrevisor av styrene i Pasientreiser HF og Pensjonskassen for
helseforetakene i hovedstadsområdet. Revisjonsplanen inkluderer ikke våre revisjoner av disse selskapene.

3.

Hovedaktiviteter 2020

Konsernrevisjonen har ved årsskiftet 10 medarbeidere. I tillegg disponerer vi et budsjett til å engasjere
helsefaglige spesialister og eksterne konsulenter ved behov for spesialkompetanse i prosjektene. Ressursene
vil i 2020 bli anvendt på følgende hovedaktiviteter:








Revisjons- og rådgivningsoppdrag i henhold til plan
Eventuelle ad hoc-revisjoner
Oppfølging av anbefalinger i tidligere revisjonsprosjekter
Dialog og erfaringsutveksling med Helse Sør-Øst RHF, helseforetakene og eksterne aktører
Utvikling av konsernrevisjonens kompetanse, arbeidsprosesser og leveranser
Aktiviteter for å opprettholde innsikt i foretaksgruppens virksomhet
Årsplanlegging og rapportering

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2020

side 3 av 8

4.

Revisjoner skal bidra til læring og forbedring

Det er et mål for konsernrevisjonen å bidra til læring og forbedring i helseforetakene og på tvers i
foretaksgruppen. Konsernrevisjonen har arbeidet med å utvikle revisjonsprosessen, blant annet ved å
forsterke vår innsats i helseforetakene etter at rapporten er levert. Ved behov kan vi bidra med støtte til
planlegging av videre forbedringsarbeid.
Læring på tvers i foretaksgruppen krever at revisjonene planlegges og innrettes med dette som formål. Der
det er hensiktsmessig å gjennomføre revisjoner i flere helseforetak, vil konsernrevisjonen oppsummere
gjennomgående observasjoner og læringspunkter og dele disse med helseforetakene i egnede forumer.

5.

Planlagte revisjoner 2020

Revisjonsplanen skal være basert på risiko og vesentlighet i helseforetakenes virksomhet. Risikoene kan både
være knyttet til trusler og muligheter. Det er samtidig en målsetting at revisjonsoppdragene understøtter mål
og krav fra eier. Dette gjelder både styringsmålene for det angjeldende år, og et lengre perspektiv uttrykt i
regional utviklingsplan. Ved utarbeidelse av revisjonsplanen er det tatt utgangspunkt i foretaksprotokoll,
oppdragsdokument og risikovurderinger for Helse Sør-Øst.
Revisjonsplanen bygger i hovedsak på styrebehandlede innspill fra helseforetakene. Videre benytter vi
kunnskap fra utførte revisjoner og andre revisjonsmiljøer. Vi prioriterer i 2020 revisjoner innenfor tre
områder:




Pasientbehandling
IKT og personvern
Virksomhetsstyring

Området pasientbehandling representerer hovedtyngden av de planlagte revisjonsprosjektene. Planen
omfatter vurderinger av organisering og arbeidsflyt i pasientforløp, innføring av tiltak for å redusere bruk av
tvangsmidler i psykisk helsevern samt oppnevning av kontaktlege til pasienter med alvorlig sykdom. Andre
revisjonsområder dekker gevinstrealisering, etterlevelse av nye krav til personvern, helseforetakenes
risikostyring og systemer for håndtering av varsler om kritikkverdige forhold.
Konsernrevisjonen har i 2019 gjennomført en ad hoc-revisjon, og har samtidig hatt noe mindre ressurser enn
planlagt. Vi viderefører derfor noen temaer i 2020. Dette gjelder temaene bruk av tvangsmidler i psykisk
helsevern, gevinstrealisering, behandling av personopplysninger og varsling av kritikkverdige forhold.

5.1

Revisjonsområde: Pasientbehandling

Revisjonsområdet omhandler pasientforløp innenfor somatikk og psykisk helsevern. Dette omfatter
prosessene fra det tidspunktet pasienten kommer inn til spesialisthelsetjenesten, enten som elektive eller
øyeblikkelig hjelp, og til pasienten er skrevet ut fra spesialisthelsetjenesten.
Faglig revisjon av praksis hos avtalespesialist
Helse Sør-Øst RHF har driftsavtaler med 920 avtalespesialister. Samlet står avtalespesialistene for én av fire
polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. Én av avtalespesialistene innen barnesykdommer har
innrettet sin praksis mot diagnostikk og behandling av allergi og astma. Gjennom aktiv bruk av støttepersonell
har praksisen svært høy aktivitet. Helfo har vurdert at avtalespesialisten urettmessig har krevd refusjoner
gjennom feil takstbruk, og krever tilbakebetaling av om lag fem millioner kroner. Videre har vedkommende
blitt kritisert av enkelte tidligere pasienter og fagpersoner for å drive overdiagnostikk og overbehandling, og
dels også feilbehandling. På bakgrunn av disse forholdene har administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF anmodet
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konsernrevisjonen om å gjennomføre en faglig revisjon av avtalespesialistens praksis. Revisjonsutvalget under
styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet at revisjon kan gjennomføres. Konsernrevisjonen vil knytte til seg
ekstern fagrevisor med spesialitet innen barnesykdommer.
Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern
Redusert bruk av tvang har vært et mål i lengre tid, og ble tatt inn i formålsparagrafen ved endring av psykisk
helsevernloven i 2017. Temaet har inngått i revisjonsplanen for 2017 og 2018. Oppstart av revisjonen har
avventet et prosjekt i Helse Sør-Øst, som har hatt som formål å foreslå tiltak for å redusere bruken av tvang.
Videre har de regionale helseforetakene fått i oppdrag å gjennomføre kliniske fagrevisjoner. Konsernrevisjonen og Helse Sør-Øst RHF gjennomfører derfor revisjonen som et samarbeidsprosjekt, med oppstart
høsten 2019. Revisjonen undersøker hvorvidt helseforetakene følger opp føringer på området, om de har
tilstrekkelig dokumentasjon ved bruken av tvang, og hvorvidt dette gir ledelsen nødvendig oversikt og
styringsgrunnlag.
Ventetid psykisk helsevern barn og unge
Psykisk helsevern barn og unge har gjennom flere år vært en prioritert tema. For å styrke kvaliteten i
tjenestene og unngå unødig ventetid, er det innført pakkeforløp. Samtidig viser rapporteringen til styret i
Helse Sør-Øst RHF at mange av helseforetakene har lengre ventetid enn det nasjonale målet om 40 dager.
Revisjonen vil belyse hvordan helseforetaket har etablerte systemer for god arbeidsflyt fra mottak av
henvisning til første konsultasjon. Konsernrevisjonen har gjennomført flere liknende revisjoner tidligere, som
blant annet har omhandlet ventetidsproblematikk. Revisjonen planlegges i første omgang ved Sykehuset
Innlandet HF, og vil bli vurdert for flere helseforetak ved kapasitet i konsernrevisjonen.
Pakkeforløp kreft – delrevisjon 3 av 3
Pakkeforløp skal bidra til organiserte, helhetlige og forutsigbare pasientforløp. Innføringen har i hovedsak vært
vellykket, men enkelte helseforetak når ikke fastsatte mål. Ved Oslo universitetssykehus HF pågår forbedringsarbeid som skal bidra til en målbar og varig forbedring i pakkeforløpene for kreft. Konsernrevisjonen har i 2019
gjennomført to revisjoner for å vurdere om helseforetaket beslutter hensiktsmessige tiltak for å imøtekomme
forløpstidene for gynekologisk kreft, og om det er etablert styring og kontroll som gir tilstrekkelig sikkerhet for
at tiltakene gir ønsket effekt. Revisjonen følger forbedringsarbeidet gjennom tre delrevisjoner, der den siste
skal gjennomføres våren 2020.
Radiologiske og patologiske undersøkelser - ventetid og svartid
Flere revisjoner viser at ventetid på radiologi og patologi er en flaskehals i mange av pasientforløpene.
Forsinkelser knyttet til denne type undersøkelser kan ha alvorlige konsekvenser for pasienten. For å følge opp
at radiologiske- og patologiske tjenester har forsvarlige vente- og svartider, er det derfor behov for særskilte
mål, rutiner og rapportering. Formålet med revisjonen vil være å undersøke om helseforetakene har satt ulike
mål/tidskrav til radiologisk og patologisk avdeling for gjennomføring og besvarelse av undersøkelser, at det er
korrekt registrering av data, at det er pålitelig rapportering av vente- og svartid, og at fastsatte tidsmål innfris.
Tildeling av kontaktlege/kontaktpsykolog ved behov for oppfølging av varighet
Pasienter med en alvorlig sykdom, skade eller lidelse som har behov for behandling eller oppfølging i
spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, har siden 2016 hatt rett til å få oppnevnt kontaktlege.
Kontaktlegen skal blant annet medvirke til gode behandlingsforløp og at nødvendig informasjon formidles til
pasienten på en god måte. Det finnes anekdotisk kunnskap om at ordningen ikke alltid fungerer
tilfredsstillende. En revisjon kan undersøke om kontaktlegeordningen fungerer etter intensjonen i
helseforetakene og bidra til å belyse eventuelle utfordringer i innføringen.
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5.2

Revisjonsområde: IKT og personvern

Området dekker overordnet styring av IKT, prosesser ved anskaffelse og drift av informasjonssystemer,
informasjonssikkerhet og personvern. Det er planlagt med tre revisjonstemaer på området.
Følgerevisjon av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM)
Sykehuspartner HF fikk i foretaksmøte 14. juni 2018 i oppdrag å etablere et nytt program for standardisering
og modernisering av regionens IKT-infrastruktur. Risikoene knytter seg til både operative forhold i
gjennomføringen av programmet og strategiske forhold rundt måloppnåelse. Konsernrevisjonen vil i
programmets livsløp tertialvis revidere utvalgte temaer innen programstyring. Temaene vil kunne knytte seg
til generell styring, fremdrift og gjennomføring av leveranser som forutsatt. Konsernrevisjonen vil i dialog med
Sykehuspartner HF utarbeide en plan for tertialvise revisjoner.
Behandling av personopplysninger
Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018 i Norge. Revisjonen vil undersøke om
helseforetakene har utarbeidet en samlet oversikt over sin behandling av personopplysninger, og om de har
etablert prosesser for å holde oversikten oppdatert. I dette inngår at organisering og ansvarsdeling er tydelig
definert, og at helseforetakene har en behandlingsoversikt som er i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Konsernrevisjonen vil også vurdere om helseforetakenes oversikter over behandling av
personopplysninger legger til rette for standardiserte prosesser i helseregionen som helhet.
IKT-anskaffelser og leverandørstyring i Helse Sør-Øst
For å drifte, forvalte og utvikle systemporteføljen er Helse Sør-Øst avhengig av IKT-leverandørenes
leveranseevne og foretaksgruppens styringsevne overfor leverandørene. Gjennomføringen av IKT-strategien
krever også at Helse Sør-Øst har en hensiktsmessig og tilstrekkelig leverandørstyring på både et taktisk og
operativt nivå, noe som vil være med på å sikre riktig leveranse til riktig tid, kostnad og kvalitet. Risikoene
knytter seg til samordning av leverandørstyringen i regionen, og at Helse Sør-Øst er i stand til å stille krav til
leverandørene på porteføljenivå. Videre er det viktig at Helse Sør-Øst følger opp leverandørenes leveranser og
måler kvaliteten opp mot kravene som er stilt. Revisjonen vil kartlegge og vurdere prinsipper, praksis og
hvordan styringsmodellen er utformet på porteføljenivå for å samordne effektive IKT-leveranser på tvers av
foretaksgruppen.

5.3

Revisjonsområde: Virksomhetsstyring

Området dekker risikostyring, gevinstrealisering samt prosesser og systemer for å sikre god styring og kontroll.
Varsling – systemer for håndtering av varsler om kritikkverdige forhold
Varslingsordninger er viktig for å forebygge, avdekke og håndtere avvik, uønsket adferd, misligheter og
trakassering. Gode varslingsordninger gir mulighet til å følge opp og håndtere kritikkverdige forhold som ellers
ikke ville blitt avdekket. Mangelfulle varslingsordninger kan eksponere en virksomhet for omdømmerisiko,
legge beslag på ledertid og medføre økte ressurser til utredning. Utforming og drift av varslingsordninger er
samtidig et krevende felt. Ordningen skal ivareta og balansere krav til saksbehandling, rettigheter til de
involverte og personvern. Revisjonen vil undersøke om helseforetaket har etablert en hensiktsmessig
varslingsordning som ivaretar lovkrav og legger til rette for god håndtering av varsler.
Gevinstrealisering
For å realisere gevinster ved nye løsninger og forbedrede arbeidsprosesser, må gjennomføringen av
programmer og prosjekter i Helse Sør-Øst legge til rette for å følge opp planlagte effekter. Det er prosjektets
og programmets ansvar å legge til rette for at helseforetakene kan realisere gevinstene. Beslutningene som
fattes i prosjekt- og programstyrene må følges opp i helseforetakene, for å sikre at gevinstrealisering er en del
av gjennomføringen fra planlegging til innføring. Risikoene knytter seg til prosjekt-/programeierstyring,
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etableringen av tydelige roller og ansvar og at beslutningene som fattes i prosjekt- og programstyrene i de
ulike fasene følges opp i helseforetakene. Videre vil et godt utført endringsarbeid i regi av det enkelte
helseforetaket være en forutsetning for uttak av gevinster. Revisjonen vil kartlegge og vurdere hvordan
gevinstrealisering blir integrert i prosjekt- og programstyringen og hvordan beslutninger fra business case til
etablering av gevinstrealiseringsplaner følges opp.
Risikostyring
Risikostyring handler om å håndtere trusler og utnytte muligheter. Manglende risikostyring kan føre til at
ledelsen ikke informeres om vesentlig forhold som kan påvirke drift og måloppnåelse positivt eller negativt, og
ikke iverksetter hensiktsmessige tiltak. Krav om risikostyring er gitt i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
i helse- og omsorgstjenesten og i rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst. Formålet med revisjonen
vil være å kartlegge og vurdere hvorvidt risikostyring er en integrert del av virksomhetsstyringen, samt
bekrefte modenheten på etablert risikostyring. Dette innebærer å undersøke hvorvidt risikostyring er en del
av ledelsens gjennomgåelse, og at risikostyring støtter beslutningstaking innenfor kritiske områder i driften.
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6.

Oversikt over planlagte revisjoner i 2020

Tabellen under gir en samlet oversikt over planlagte revisjoner for 2020. Ved behov kan konsernrevisjonen
også gjennomføre ad hoc-revisjoner etter godkjenning av revisjonsutvalget. De angitte tidspunktene er
konsernrevisjonens tentative tidsplan for revisjonene. Det kan oppstå endringer i året ved behov for ad hocrevisjoner, etter koordinering med andre revisjonsmiljøer eller ved interne forhold hos helseforetakene.

Revisjonsområde

Pasientbehandling

IKT og personvern

Virksomhetsstyring

Revisjon

Foretak

Tidspunkt

Faglig revisjon av praksis hos
avtalespesialist

Avtalespesialist

Vinter 2020

Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern

Ikke fastsatt, 2-4 helseforetak

Vinter/vår 2020

Ventetid psykisk helsevern barn og
unge

Sykehuset Innlandet HF,
eventuelt flere helseforetak

Vinter 2020

Pakkeforløp kreft (delrevisjon 3 av 3)

Oslo universitetssykehus HF

Vår 2020

Radiologiske og patologiske
undersøkelser - ventetid og svartid

Oslo universitetssykehus HF

Høst 2020

Tildeling av kontaktlege/ kontaktpsykolog ved behov for oppfølging av
varighet

Sykehuset Østfold HF,
Sykehuset Telemark HF

Vinter/vår 2020

Følgerevisjon av program STIM

Sykehuspartner HF

Tertialvis

Behandling av personopplysninger

Sykehusapotekene HF, og
ytterligere 2-3 helseforetak

Vinter/vår 2020

IKT-anskaffelser og leverandørstyring i
Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, 1-2 helseforetak

Høst 2020

Varsling – systemer for håndtering av
varsler om kritikkverdige forhold

Vestre Viken HF og ytterligere
1-2 helseforetak

Vinter/vår 2020

Gevinstrealisering

Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset
i Vestfold HF, Sørlandet
sykehus HF, Akershus
universitetssykehus HF

Høst 2020

Risikostyring

Sørlandet sykehus HF, Oslo
universitetssykehus HF

Høst 2020

Tabell 1. Planlagte revisjoner.
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