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1 Bakgrunn for saken 

Konsernrevisjonen gjennomfører årlig en prosess med å utarbeide et forslag til 
revisjonsplan for kommende år. Revisjonsutvalget fremlegger revisjonsplanen for 
godkjenning i styret i Helse Sør-Øst RHF. Planen består av revisjoner som skal 
gjennomføres i foretaksgruppen. Det planlegges med at revisjonsplanen for 2023 
skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF den 16. desember 2022. Sørlandet 
sykehus er bedt om å komme med innspill til revisjonsplanen. 

2 Saksopplysninger 

I henhold til instruks for revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF skal utvalget hvert 
år anmode helseforetakene om styrebehandlede innspill til konsernrevisjonens 
revisjonsplan for neste år. Formålet er å identifisere revisjoner som vil støtte 
styrene i helseforetakene i deres tilsyns- og kontrollfunksjon. 
I tillegg vil konsernrevisjonen innhente innspill til revisjonsplanen fra 
revisjonsutvalget og ledelsen i det regionale helseforetaket. Konsernrevisjonen vil 
også gjøre selvstendige risikovurderinger som grunnlag for innspill til 
revisjonsplanen. 
 
De seneste årene har konsernrevisjonen gjennomført følgende revisjoner ved 
SSHF:  

2023 Kompetansestyring 
2022 Oppfølging uønskede hendelser Sørlandet sykehus HF 
2021 Ingen revisjon 
2020 Revisjon etter uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF 
2019 Rehabilitering etter hjerneslag 
2018 Revisjon vold og trusler mot helsepersonell 
2017 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp 

Revisjon avtalelojalitet behandlingshjelpemidler 
Revisjonen har vært nyttige for å identifisere områder som trenger ytterligere 
tiltak og bevaringsområder i SSHFs struktur og tilbud. 
 
Det foreslås følgende områder som aktuelle for revisjon 2023: 

1. Psykisk helsetjenester – alternative tema:  

a. Revisjon av kapasitet innen psykisk helsevern barn og unge. 
b. Revisjon av prioriteringsregelen i psykiatri 
c. Revisjon av avvisningsrater i psykiatri 
d. Revisjon av pasientforløp psykisk helse og rus. Pasientforløpene ble 

innført for to år siden og det vil være nyttig med en revisjon for å 
forbedre forløpene ytterligere. 

e. Revisjon av behandling av spiseforstyrrelser hos barn og unge 

2. Kompetanse og beholde medarbeidere– alternative tema: 
a. Revisjon av tiltak for å beholde kritisk kompetanse 
b. Sykepleieflukt- årsak og omfang 
c. Revisjon av utdanning av LIS 1-3, herunder planlegge for fremtidig 

rekrutteringsbehov 
3. Faglig viktige områder 

a. Revisjon av høykostmedisin 
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4. Revisjon av samhandling m ed kommunene– alternative tema: 
a. Revisjon samhandling med kommunene om helsetjenester 

(forutsetninger og hindre for gode resultater) 
b. Revisjon av uønsket variasjon i pasientbehandlingen, herunder 

variasjon i samhandling med kommuner (for eksempel ressursbruk i 
sykehus og kommuner innen utvalgte områder)  

5. Brukerorientering 
a. Revisjon av samvalg 

6. Planlegging, strategi 
a. Revisjon av SSHFs utredningsplan 2040 

7. Pasientflyt og logistikk– alternative tema: 
a. Revisjon av sengepostlogistikk og beleggsprosent 
b. Revisjon av ventetider i somatikk 

8. Bygg og vedlikehold 
a. Revisjon av vedlikehold på bygg, håndtering av etterslep 

 

3 Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør legger i denne saken fram en rekke områder som kan 
være aktuelle for konsernrevisjon, slik at styret kan gjøre en strategisk vurdering. 
De siste årene har det vært understreket at det er styret som selv peker ut 
revisjonsområder til Konsernrevisjonen i HSØ.  
Administrerende direktør vil likevel peke på noen av temaene som særlig 
relevante for en revisjon i 2023 og vil anbefale at styret særlig merker seg disse 
fem områdene (i tilfeldig rekkefølge): 
 

1. 1e Revisjon av behandling av spiseforstyrrelser hos barn og unge 
2. 2c Revisjon av utdanning av LIS 1-3, herunder planlegge for fremtidig 

rekrutteringsbehov 
3. 4b Revisjon av uønsket variasjon i pasientbehandlingen, herunder variasjon 

i samhandling med kommuner (for eksempel ressursbruk i sykehus og 
kommuner innen utvalgte områder) 

4. 7b Revisjon av ventetider i somatikk 
5. 8a Revisjon av vedlikehold på bygg, håndtering av etterslep 

 

 


