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SAK NR 065-2020 
 
 
INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2021 FOR KONSERNREVISJONEN I HELSE SØR-ØST 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret tilslutter seg innspill til revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF, og ber 
administrerende direktør oversende innspillene til Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 
 
 
Skøyen, 9. september 2020 
 
 
 
Morten Thorkildsen 
styreleder 
 

 
Vedlegg: 

 

Brev fra Helse Sør-Østs revisjonsutvalg «Innspill til revisjonsplan 2021 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 2021 for 
konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF. 

Styreleder anbefaler at styret godkjenner innspillene beskrevet i denne saken, og at de 
oversendes Helse Sør-Øst RHF.  

 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst er organisert under styret for Helse Sør-Øst RHF og 
rapporterer funksjonelt til styret ved revisjonsutvalget. Revisjonsutvalget har som formål å bidra 
til å ivareta styret i Helse Sør-Øst RHF sine tilsyns- og kontrolloppgaver.  

Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst har i vedlagte brev av 7. juli 2020 bedt om inntil tre 
styrebehandlede innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021. Svarfrist er satt til 1. 
oktober 2020.  

Konsernrevisjonens revisjonsplan skal være risikobasert. 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  

 
Innspill bør bygge på styrenes forståelse av risikobildet i helseforetaket sett opp mot målbildet 
og endringer i omgivelsene.  I møte for styreledere i helseforetakene i Helse Sør-Øst 8. 
september ble konsernrevisjonens rolle som styrenes redskap understreket, og at det derfor er 
styrets leder som fremmer denne saken.  
 
 

2.1 Hva saken gjelder 

Det foreslås følgende innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021:    
 

Innspill 1: Bestillingsrutiner for leveranser 

Bakgrunn 

Alle helseforetak har gjennom Oppdrag og bestilling 2020 fått føringer om at helseforetaket skal 
sørge for at egne bestillinger til Sykehuspartner HF er prioritert innbyrdes og avstemt mot 
regionale føringer. Sykehuspartner HF skal på sin side ha dialog med helseforetakene om de 
samlede bestillingene, for å avstemme og prioritere disse opp mot regionale føringer. Ved behov 
for prioritering mellom helseforetak, skal dette avstemmes med Helse Sør-Øst RHF.  

Sykehuspartner HF har etablert en kundeplan per helseforetak for å sikre forutsigbarhet for 
hvilke leveranser som er prioritert og skal leveres for hvert helseforetak basert på tre kriterier:  

 Har helseforetaket økonomi/ investeringsmidler? 

 Har Sykehuspartner HF kapasitet til å levere? 

 Er bestillingen innenfor regionale føringer? 
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Formål 
Formålet med revisjonen vil være å undersøke hvorvidt rutinene for prioritering av bestillinger 
inn mot Sykehuspartner HF blir håndtert etter hensikten, at de følger etablert kanal og at de 
regionale føringene etterleves. 

 
Innspill 2: Videreføring av følgerevisjoner for programmet 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: 

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

Styreleder ser det som naturlig at følgerevisjoner av STIM videreføres også for kommende år.   
 

3. Styreleders anbefaling 

Styreleder vurderer at revisjoner innenfor de anbefalte områdene vil frembringe kunnskap som 
vil bidra til læring og forbedringer innen sentrale områder for Sykehuspartner HF og Helse Sør-
Øst. Forslagene støtter også opp under områder som styret har hatt stort fokus på. 
 
Styreleder mener overnevnte innspill er relevante bidrag til konsernrevisjonens revisjonsplan for 
2021, og anbefaler at styret godkjenner innspillene slik de er beskrevet over og at innspillene 
oversendes Helse Sør-Øst RHF.  

 


