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Vedlegg 2. Samlet oversikt over innspill i revisjonsplan 2021  

Område Tema  Innspill fra helseforetakene Kilde Risiko   

P
as

ie
n

tb
e

h
an

d
lin

g 
 

 
Uønsket variasjon   

1. Uønsket variasjon mellom foretak i HF- 
gruppen og internt i SSHF   

SS 
Flere undersøkelser har vist betydelig variasjon i forbruk av 
helsetjenester innenfor ulike fagområder. For noen pasient-
grupper er variasjon ønsket, ventet og et kvalitetstegn. For andre 
grupper er variasjonen uønsket, og kan i ytterste konsekvens 
medføre risiko for svekket kvalitet og pasientsikkerhet. 

2. Reduksjon i uønsket variasjon og 
overbehandling 

OUS 

 
Samstemming av legemidler 

3. Legemiddelfeil og legemiddelhåndtering ST Det er høy risiko på legemiddelområdet, dette er kilde til mange 
uønskede hendelser. Sykehusapotekene HF tilbyr fellesrevisjoner 
av legemiddelsamstemming i 2020, der de fleste HF-ene deltar. 

4. Trygg utskrivning og legemiddelsamstemming SI 

5. Samstemming av legemidler SUN 

Legemiddelberedskap 6. Legemiddelberedskap SA 

Økende antall mangelsituasjoner og avbrudd i forsyningen av 
legemidler gir risiko for pasientsikkerheten. Det er et stort antall 
beredskapslagre med forskjellige eiere og forskjellig forvaltning. 

Korridorpasienter 7. Korridorpasienter SiV 
Utfordringene i HF-et har ikke blitt løst med de tiltak som ble 
gjennomført i første halvår. Positiv utvikling i foretaksgruppen. 

Pakkeforløp for kreft 
8. Pakkeforløp kreft – utvalgte forløp SI Gode resultater samlet i foretaksgruppen, men fortsatt 

utfordringer i enkelte forløp og i overgangene til regionsykehuset. 9. Pakkeforløp kreft – avhengigheter til andre HF SiV 

 
Formidling av informasjon om smitte til 
neste behandlingssted 

10. Kartlegge om og på hvilken måte kjent eller 
mistenkt smitte formidles til neste 
behandlingssted 

SUN 

Det er økning i antall pasienter med antibiotikaresistente 
bakterier i Norge. Manglende formidling av informasjon om 
smitte til neste behandlingssted innebærer risiko. 

Etterlevelse av pasient- og 
brukerrettighetsloven innenfor psykisk 
helsevern for voksne 

11. Etterlevelse av pasient- og 
brukerrettighetsloven innenfor psykisk 
helsevern for voksne 

Ahus 

Tidligere revisjoner på området indikerer uønsket variasjon og 
risiko for pasientsikkerhet innenfor psykisk helsevern ved flere 
helseforetak. 

Pasienters/brukeres samtykkekompetanse 
ved ytelse av helsehjelp 

12. Vurdering og dokumentasjon av 
pasienters/brukeres samtykkekompetanse ved 
ytelse av helsehjelp 

SØ 

Vurdering av samtykkekompetanse innebærer  
skjønnsmessige og etiske overveielser. Helselovgivningen 
inneholder bestemmelser om hvordan dette skal gjøres, samtidig 
som det gis rom for helsepersonells fagetiske standarder, 
vurderinger og skjønn. 

Informasjon og kommunikasjon med 
pasienter og pårørende 

13. Informasjon og kommunikasjon med pasienter 
og pårørende  

OUS 

Kommunikasjonen med pasientene ved OUS gjennomføres i flere 
ulike digitale kanaler og med brev. Det er risiko for at 
kommunikasjonen ikke er samstemt. 

Overflytting av pasienter mellom sykehus i 
Helse Sør-Øst 

14. Overflytting av pasienter mellom sykehus i 
Helse Sør-Øst 

Ahus 
Overflytting av pasienter mellom sykehus er et kjent risiko-
område. 
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Medikamentell kreftbehandling 15. Medikamentell kreftbehandling (CMS) SA 

Løsningen er innført på alle sykehus og sykehusapotek i 
HSØ med medikamentell kreftbehandling. Forvaltningen omfatter 
Oslo universitetssykehus HF, Sykehuspartner HF og 
Sykehusapotekene HF. En risikoanalyse utført av 
Sykehusapotekene HF identifiserte flere risikoområder knyttet til 
forvaltningen av systemet, herunder organisering, kompetanse, 
ressurser og endringshåndtering.  

Datasikkerhet 16. Datasikkerhet/datainnbrudd ST 

Intern kartlegging ved Sykehuset Telemark HF indikerer 
sårbarheter knyttet til medisinsk-teknisk utstyr. En revisjon kan 
bidra til bedre forståelse av risikobildet inn i det videre arbeidet.  

Styring av bestillinger 17. Bestillingsrutiner for leveranser SP 

Alle bestillinger til Sykehuspartner HF skal avstemmes internt og 
mot regionale føringer. Manglende etterlevelse av 
bestillingsrutinene gir risiko for økt kompleksitet og manglende 
standardisering i systemporteføljen samt økte leveransetider og 
økte driftskostnader i Sykehuspartner HF. 

Følgerevisjon STIM 18. Følgerevisjon STIM  SP 

Med bakgrunn i risikoen knyttet til å modernisere og 
standardisere IKT infrastruktur har styret i HSØ-RHF tidligere 
besluttet at revisjonen skal følge programmet gjennom levetiden.  
Revisjonen gjennomføres med løpende revisjoner og tertialvis 
rapportering basert på kategorisering av prosjekter og temaer. 

Styring og oppfølging av IKT-investeringer 
19. Styring og oppfølging av IKT-investeringer 
         I tilknytning til byggeprosjekter 

VV 

Bygging av nytt sykehus i Drammen forutsetter realisering av 
gevinster ved nye løsninger og arbeidsprosesser for å sikre 
økonomisk bærekraft. Dette innebærer avhengigheter til 
programmer som skal levere nye systemløsninger og IKT 
infrastruktur. Manglende eller forsinkede leveranser medfører 
risiko for utbyggingen og gevinstrealiseringen ved nytt sykehus. 
Det er viktig med en hensiktsmessig styringsmodell for IKT-
investeringer. OUS peker i styresak 73/2020 også på risiko knyttet 
til et komplekst aktørbilde på området. 

Gevinstrealisering 20. Gevinstrealisering VV 

Svakheter i gevinstrealiseringen ved nye systemløsninger kan 
medføre manglende oppnåelse av økonomiske mål. Temaet 
inngår allerede med samme tilnærming i revisjonsplanen for 
2020, men vil bli skjøvet til revisjonsplan for 2021. 
 

 


