
 
 
 
 

STATUS REVISJONSPLAN 31.12.2012 

Revisjonsoppdragstemaer Ref. strategisk innsatsområde Helseforetak 2012 Utført 

 Revisjon av intern styring og kontroll i 
det pasientadministrative arbeidet ved  
Oslo universitetssykehus HF 

1. Pasientbehandling 
3. Kunnskapsutvikling og god praksis  
4. Organisering og utvikling av fellestjenester  
5. Mobilisering av medarbeidere og ledere 

 Oslo universitetssykehus HF 
 

Jan –  
apr 

OK 

 Oppfølging av handlingslan etter 
revisjon av ”ventelistesaken” ved 
Bærum sykehus/ Vestre Viken HF 

1. Pasientbehandling  Vestre Viken HF Feb –   
mar 

OK 

 Revisjon av intern styring og kontroll i 
det pasientadministrative arbeidet ved 
Akershus universitetssykehus HF 

1. Pasientbehandling 
3. Kunnskapsutvikling og god praksis  
4. Organisering og utvikling av fellestjenester  
5. Mobilisering av medarbeidere og ledere 

 Akershus universitetssykehus HF Apr –   
jun 

OK 

 Revisjon av intern styring og kontroll i 
det pasientadministrative arbeidet ved  
Psykiatrien i Vestfold (del av Sykehuset 
i Vestfold HF) 

1. Pasientbehandling 
3. Kunnskapsutvikling og god praksis  
4. Organisering og utvikling av fellestjenester  
5. Mobilisering av medarbeidere og ledere 

 Sykehuset i Vestfold HF Feb- 
mar 

OK 

 Gjennomføring av endrings- og 
omstillingsprosesser som ledd i plan for 
strategisk utvikling – fokus på HR-
området herunder medvirkning og 
verdiskapning 

 

1.Pasientbehandling 
2. Forskning 
3. Kunnskapsutvikling og god praksis 
4. Organisering og utvikling av fellestjenester 
5. Mobilisering av medarbeidere 
6. Økonomisk bærekraft gjennom god 
økonomistyring  

 Akershus universitetssykehus HF 

 Oslo universitetssykehus HF 

 Vestre Viken HF 

Sep-  
okt 

Inkludert i revisjon 
under utvikling 
 
2013-14 

 Oppfølging av handlingsplan etter 
revisjon på innkjøpsområdet 

 

4. Utvikling av fellestjenester 
6. Økonomisk bærekraft gjennom god 
økonomistyring 

 Akershus universitets-sykehus HF 

 Oslo universitets- 
sykehus HF 

Des Inkludert i revisjon 
under utvikling 
 
2013-14 

 Oppfølging av revisjoner av Økonomi- 
og virksomhetsstyring ved Sørlandet 
sykehus HF 

4. Utvikling av fellestjenester 
6. Økonomisk bærekraft gjennom god 
økonomistyring 

 Sørlandet sykehus HF Jun 
 

Inkludert i revisjon 
under utvikling 
 
2013-14 

 Oppfølging av handlingsplan etter 
revisjon av Sykehuspartner 

4. Utvikling av fellestjenester  Sykehuspartner Feb Som over 
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Revisjonstemaer Ref til innsatsområder Helseforetak 2012 2013 2014 2015 

 Oppfølging av handlingsplaner etter 
revisjoner av intern styring og 
kontroll i det pasientadministrative 
arbeidet 

1. Pasient-behandling 
4. Utvikling av fellestjenester 
5. Mobiliering av medarbeidere 

 Sykehuset Østfold HF 

 Sykehuset Innlandet HF 

 Sykehuset i Vestfold HF 

 Sørlandet sykehus HF 

 Vestre Viken HF 

 Under 
planlegging 
 
Pilot er 
Sykehuset 
Østfold 

Alle 

Detaljeres 
gjennom 
årlige 
rulleringer 

 Revisjoner ved alle helseforetak for 
tilstandsbeskrivelser av intern styring 
og kontroll, samt oppfølging 
revisjoner. 

        For 2012 vil denne revisjonen også  
        inkludere prosesser for å sikre  
        medisinsk kodepraksis i foretak som 
       ikke var omfattet av revisjon av dette  
       området i 2011. 

Alle Alle Under 
planlegging 
 
Pilot er 
Sykehuset i 
Vestfold 

Årlig 
 

 Foranalyser av revisjonstemaer 
innenfor foretaksgruppens 
strategiske innsatsområder:  

 Samhandlingsreformen 

 IKT-utviklingen 

 Faglig styring 

 Implementering av faglige 
retningsliner 

 Oppfølging av TNF-hemmere 

  Risikovurdering og oppfølging av 
tiltak 

 Informasjonsstyring 

Alle  Ikke startet 
 

 

 


