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Sakstittel 

Innspill til revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen i 
Helse Sør-Øst 

 

Konsernrevisjonen inviterer helseforetakene til å kommer med innspill til 
revisjonsplanen for 2020. Administrerende direktør legger fram forslag for styret. 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret godkjenner innspillene beskrevet i saksframlegget som Sørlandet 
sykehus HFs innspill til Helse Sør-Østs revisjonsplan for 2020. 

 

 

 

Vedlegg til saken 

 Brev om innspill til konsertversjonens revisjonsplan for 2020 
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1 Bakgrunn for saken 

Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst har i vedlagte brev bedt om inntil tre 
styrebehandlede innspill til konsernrevisjonens plan for 2020. Svarfrist er 
01.10.2019.  

2 Saksopplysninger 

Revisjonsutvalget skal ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver. Konsernrevisjonene 

skal være en bidragsyter til læring og forbedring i Helse-Sør-Øst. Revisjoner kan 

utformes som med ulike mål 

 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 Forslag til innspill med begrunnelse 

Hvordan helseforetakene jobber med risikovurdering 

Den tertialvise risikovurderingen skal reflektere foretakets reelle risikoområder. 

Foretakets rapportering til Helse Sør-Øst og styret er en viktig kilde til informasjon om 

utfordringer i foretaket. Foretakene skal internt benytte risikovurderingen til å foreta 

risikostyring og iverksette tiltak på områder med høy risiko. Hvordan benyttes 

risikovurderingen internt i foretakene, og reflekterer risikoområdene de reelle 

utfordringene til foretakene? Hvordan benytter foretakene risikovurderingene til å 

redusere risikoer, og hvilke resultater kan spores av slikt arbeid? 

Hvordan helseforetakene jobber med gevinstrealisering ved innføring av nye 

metoder, logistikk og teknologi 

Framskrivninger viser at helseforetakenes økonomi vil bli stadig mer krevende. 
Det er identifisert et gap mellom fremtidige oppgaver og forventet budsjettilførsel, 
det såkalte helsegapet. Analyser peker på at produktiviteten i 
spesialisthelsetjenestene ikke har økt.   
Jf. https://beta.legeforeningen.no/contentassets/d0651d16fba04e7996757c2cb1e
31700/offentlige-helseutgifter-menon-2017.pdf 

Helseforetakene gjennomfører et betydelig omfang på omstillinger og innfører ny 
teknologi, nye metoder og ny logistikk. Dette gjøres uten at gevinstpotensialet 
identifiseres tydelig. Helseforetakene gjennomfører slike prosesser på ulike måter. 
Det vil være nyttig om konsernrevisjonen gjennomgår helseforetakenes metoder, 
planer, gjennomføring og resultater for gevinstrealisering i slike prosesser.  

Hvordan helseforetakene følger opp forskriftskravet om årlig gjennomgang av 

ledelsessystemet 

Ny forskrift for kvalitet og ledelse identifiserer årlig gjennomgang som et sentralt ledd i 

kvalitetssystemet. Dette gjøres svært ulikt på helseforetakene i dag, og flere gjør det 

ikke i det hele tatt. Det mangler en forståelse for hensikt, omfang og hvordan 

helseforetakene skal følge opp resultater fra denne gjennomgangen. Derfor vil det være 

nyttig om konsernrevisjonen gjør en vurdering av dagens praksis og kommer med 

anbefalinger for en mer lik praksis på tvers av helseforetakene, og hvilke resultater som 

kan dokumenteres av slike gjennomganger. 

https://beta.legeforeningen.no/contentassets/d0651d16fba04e7996757c2cb1e31700/offentlige-helseutgifter-menon-2017.pdf
https://beta.legeforeningen.no/contentassets/d0651d16fba04e7996757c2cb1e31700/offentlige-helseutgifter-menon-2017.pdf
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3 Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør mener revisjoner innen de anbefalte områdene vil bidra til 

forbedringer på sentralt strategisk viktige områder for Helse Sør-Øst. 

Det anbefales at styret godkjenner innspill beskrevet i denne sak som Sørlandet sykehus 

HFs innspill til revisjonsplan for 2020, og ber administrerende direktør oversende 

innspillene til Helse Sør-Øst RHF. 

 


