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Saksgang: 

Styre Møtedato 
Styret Sykehuspartner HF 3. september 2019 

 
 
 
SAK NR 051-2019 
 
 
INNSPILL TIL KONSERNREVISJONEN i HELSE SØR-ØSTS REVISJONSPLAN FOR 
2020 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret godkjenner innspill beskrevet i denne sak som Sykehuspartner HFs innspill til Helse 
Sør-Østs revisjonsplan for 2020 og ber administrerende direktør oversende innspillene til 
Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 27. august 2019 
 
 
 
Gro Jære 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 
 
Brev fra Helse Sør-Østs revisjonsutvalg «Innspill til revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen 
i Helse Sør-Øst» 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

Administrerende direktør anbefaler at Sykehuspartner HFs styre godkjenner innspillene 
beskrevet i denne sak som Sykehuspartner HFs innspill til Helse Sør-Østs revisjonsplan for 
2020 og ber administrerende direktør om å oversende innspillene til Revisjonsutvalget i 
Helse Sør-Øst RHF.  

 

2. Faktabeskrivelse 

Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst har i vedlagte brev av 24. mai 2019 bedt om inntil tre 
styrebehandlede innspill fra de respektive helseforetakene i regionen til konsernrevisjonens 
revisjonsplan for 2020. Svarfrist er satt til 1. oktober 2019.  
 
Revisjonsutvalget skal ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver. Konsernrevisjonen skal 
være en etterspurt bidragsyter til læring og forbedring i Helse Sør-Øst. Revisjonene kan 
utformes som: 

- Bekreftelser – bekrefte styring og kontroll på vesentlige områder med 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 Hva saken gjelder 

Under beskrives innspillene med bakgrunn og formål.  
 

2.1.1 IKT-anskaffelser og leverandørstyring i Helse Sør-Øst 

Bakgrunn 
Det er utstrakt bruk av IKT-leverandører i Helse-Sør Øst. Noen har avtale med 
Sykehuspartner HF, mens andre har avtaler direkte med helseforetakene eller det regionale 
helseforetaket.  
 
Flere leverandører har avtaler med flere helseforetak. Anskaffelser og leverandørstyring er i 
varierende grad samkjørte og koordinerte, også når det gjelder drifts- og 
forvaltningsmessige kostnader og konsekvenser for Sykehuspartner HF.  
 
Formål 
Er ansvars- og rollefordeling mellom det regionale helseforetaket, andre helseforetak og 
Sykehuspartner HF, herunder partenes ansvar for drift- og forvaltning, godt nok dokumentert 
innenfor IKT-anskaffelser og leverandørstyring?  
 
Etterleves ansvars- og rollefordelingen på en god, økonomisk og effektiv måte? 
(Beslutningslinjer, koordinering på tvers av helseforetak, evalueringer mv.)  
 

2.1.2 Videreføring av følgerevisjoner for programmet STIM 

Konsernrevisjonen har igangsatt følgerevisjon av STIM for 2019 innen områdene styring og 
innretning av programmet samt prosesser for risikostyring med oppfølging av tiltak. I 
revisjonsvarselet fra konsernrevisjonen av 12. juni 2019 fremkommer det også: 

«Videre vil vi gjennomføre en årlig prosess med prioritering av hva som skal inngå i 
revisjonen for kommende år.»  

Administrerende direktør ser det som naturlig at følgerevisjoner av STIM videreføres for 
kommende år.   
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3. Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør vurderer at revisjoner innenfor de anbefalte områdene vil 
frembringe kunnskap som vil bidra til forbedringer av sentrale områder for Helse Sør-Øst.   

Administrerende direktør mener derfor overnevnte innspill er relevante bidrag til 
Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2020.  

Det anbefales at styret godkjenner innspill beskrevet i denne sak som Sykehuspartner HFs 
innspill til Helse Sør-Østs revisjonsplan for 2020, og ber administrerende direktør oversende 
innspillene til Helse Sør-Øst RHF. 

 

 


