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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 24. september 2019 

 
 
 
SAK NR 060-2019 
 
 
REVISJON – FORVALTNING AV REGIONALE KLINISKE SYSTEMER 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret tar rapport fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst vedrørende «Forvaltning av 
regionale kliniske systemer» til etterretning. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 17. september 2019 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
 

Vedlegg 

1. Følgebrev fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst «Oversendelse av revisjonsrapport» 

2. Revisjonsrapport 4/2019 «Forvaltning av regionale kliniske systemer»  
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har i 2019 gjennomført revisjon av forvaltning av 
regionale kliniske systemer. Konsernrevisjonen har ingen anbefalinger til Sykehuspartner 
HF, og det er derfor ikke etablert tiltak som følge av revisjonen.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar sluttrapport fra konsernrevisjonen i Helse 
Sør-Øst vedrørende «Forvaltning av regionale kliniske systemer» til etterretning. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 

2.1 Hva saken gjelder 

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har i 2019 gjennomført revisjon av forvaltning av 

regionale kliniske systemer, jf. orientering i sak 027-2019 samt tertialrapport per første tertial 

2019. Revisjonen omfattet Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, Akershus 

universitetssykehus HF og Vestre Viken HF.    

Formålet med revisjonen har vært å vurdere om det er etablert en hensiktsmessig, 

overordnet styrings- og forvaltningsmodell for de regionale kliniske systemene i hele 

foretaksgruppen og om denne fungerer etter hensikten. I dette inngår at organisering og 

ansvarsfordeling er tydelig definert, opplæring og veiledning er satt i system og tilpasset 

brukernes behov, samt at det er etablert prosesser for videreutvikling av funksjonalitet i 

løsningene. 

2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter 

Sykehuspartner HF mottok 13. september sluttrapport fra konsernrevisjonen i Helse Sør-

Øst, og funnene for Sykehuspartner HF oppsummeres som følger:  

«Revisjonen har vist at Sykehuspartner HF har etablert en hensiktsmessig forvaltning 
innenfor rammene av den regionale forvaltningsmodellen for de kliniske systemene. 
Ansvaret for funksjonell videreutvikling er ivaretatt gjennom etablerte roller og 
prosesser. Sykehuspartner HF har iverksatt omorganisering og prosessendringer for 
å forbedre leveransene til helseforetakene. Sykehuspartner HF synes å forberede 
seg godt for å ta imot nye systemer til regional forvaltning gjennom planmessig 
oppbygging av relevant systemkompetanse og tilpasning av organisasjonen til nye 
oppgaver.  
 
Vurderingen gjelder kun områdene som faller inn under revisjonens omfang. 
Sykehuspartner HFs øvrige ansvar for drift og teknisk forvaltning er ikke vurdert.  
 
Virksomhetsområdet Klinisk IKT i Sykehuspartner HF har iverksatt et omfattende 
transformasjonsprosjekt for tjenesteleveransene. Målet er mer effektive tjenester som 
gir større verdi for helseforetakene. Prosjektet omfatter rammebetingelser, 
leveranseoppdragsprosess, styringsinformasjon, avtale-verk, kommunikasjon og 
økonomi. Etter vår vurdering er følgende forutsetninger viktig for at de nye 
prosessene skal resultere i forbedret forvaltning:  

 Tydelige regionale føringer med hensyn til ansvar, roller og oppgaver i de 
regionale forvaltningsprosessene.  

 Utforming av roller, ansvar og terminologi i Sykehuspartner HF må være 
konsistent med den regionale forvaltningsmodellen.» 
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Konsernrevisjonen har ingen anbefalinger til Sykehuspartner HF, og det er derfor ikke 
etablert tiltak som følge av revisjonen. Sykehuspartner HF vil i samarbeid med Regionalt 
senter for kliniske IKT-løsninger bidra inn i arbeidet med en tydeliggjøring og formalisering 
av forvaltningsmodellen og en videreutvikling av opplæringstilbudet. Det vises ellers til 
vedlegg 2 for fyldigere omtale.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Dette er en viktig revisjon for arbeidet Sykehuspartner HF utfører, det er positivt å få 
konsernrevisjons vurdering om at det er etablert en hensiktsmessig forvaltning innenfor 
rammene av den regionale forvaltningsmodellen for de kliniske systemene. Sykehuspartner 
HF prioriterer arbeidet med transformasjonsprosjekt for tjenesteleveransene høyt og vil ta 
med seg konsernrevisjonen syn i det videre arbeidet.  

Sykehuspartner HF vil sammen med Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger bidra til en 
tydeliggjøring og formalisering av forvaltningsmodellen og videreutvikle opplæringstilbudet i 
regionen.  
 
Konsernrevisjonen har ingen anbefalinger til Sykehuspartner HF, og det er derfor ikke 
etablert tiltak som følge av revisjonen. Administrerende direktør anbefaler at styret tar 
rapport fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst vedrørende «Forvaltning av regionale kliniske 
systemer» til etterretning. 

 

 

 


