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1. Innledning 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivnings-

funksjon som har som formål å bistå styret og ledelsen ved det regionale helseforetaket og helse-

foretakene med å utøve god virksomhetsstyring. Dette utføres ved å vurdere foretakenes prosesser 

for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. 

 

Hensikten med denne rapporten er å informere styret i Helse Sør-Øst RHF om status på konsern-

revisjonens arbeid første halvår 2022. 

 

2. Utførte revisjoner – pasientbehandling 
Revisjonsområdet omhandler pasientforløp innenfor somatikk og psykisk helsevern. Området 

omfatter prosessene fra det tidspunktet pasienten kommer inn til spesialisthelsetjenesten og til 

pasienten er skrevet ut fra spesialisthelsetjenesten. Det er planlagt fem revisjonstemaer på området i 

2022. 

 

Bruk av tvang (rådgivningsoppdrag) 
Bruk av tvang overfor pasienter i psykisk helsevern er et unntak fra grunnprinsippet om at under-

søkelse og behandling skal være frivillig. Pasientens medbestemmelse og autonomi er forankret i 

pasient- og brukerrettighetsloven. Regelverket for bruk av tvang er omfattende. Bruk av tvang skal 

dokumenteres i vedtak som blir fulgt opp av foretakenes kontrollkommisjoner. 

 

Det er et mål i oppdragsdokumentet for 2022 til helseforetakene å forhindre feil bruk av tvang og 

tilrettelegge tjenestene slik at forebygging av aggresjon og vold understøttes. Tidligere  

oppdragsdokumenter til helseforetakene har hatt som mål å redusere antall pasienter med 

tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern og rusbehandling.  

 

Formålet med oppdraget var å kartlegge og vurdere bruk av tvangsmidler i akuttseksjonene i Klinikk 

psykisk helse og rus. Konsernrevisjonen vurderte hvordan seksjonene forebygger bruk av tvangs-

midler, hvordan bruk av tvangsmidler gjennomføres og følges opp i etterkant slik at feil bruk av tvang 

forhindres, samtidig som pasientene ivaretas på en forsvarlig måte. Oppdraget omfattet følgende to 

områder: 

• Pasientforløp i psykisk helsevern der pasientene har aggresjons- og voldsproblematikk og der 

bruk av tvangsmidler kan være nødvendig 

• Kapasitetsutfordringer knyttet til pasienter med høy grad av aggresjons- og 

voldsproblematikk 

 

Helseforetak Status 
Styrebehandling av 
revisjon 

Sykehuset Telemark HF Gjennomført Ikke fastsatt 

 

I samarbeid med fagansvarlige i akuttseksjonene har konsernrevisjonen undersøkt pasientjournaler. 

Hensikten har vært å vurdere kvaliteten ved utførelsen og dokumentasjonen av hvordan de utvalgte 

seksjonene forebygger tvangsmiddelbruk, hvordan tvangsmiddelvedtak gjennomføres, og hvordan 

disse følges opp.  
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Gjennomgangen viser behov for forbedringer og bedre systematikk i å forebygge at uønskede 

hendelser oppstår og hvordan avdelingene i ettertid følger opp pasienter som har vært utsatt for 

bruk av tvangsmidler. Tiltak for å etablere en mer systematisk tilnærming og oppfølging av pasienter 

med volds- og aggresjonsproblematikk er foreslått for det videre forbedringsarbeidet.   

 

For å belyse opplevde kapasitetsutfordringer har konsernrevisjonen hentet ut statistikker fra helse-

foretakets pasientadministrative system og sett disse opp mot uttrykte kapasitetsutfordringer.  

 

Klinikken er bekymret for at manglende sengekapasitet totalt i klinikken medfører ekstra 

belastninger og kanskje av og til beslutninger som ikke er til beste for pasienten. Manglende 

sengekapasitet ved andre lukkede langtidsseksjoner i klinikken medfører lange opphold i 

akuttseksjonene. Videre har akuttseksjonene utskrivningsklare pasienter liggende i påvente av tilbud 

i aktuell kommune. Dette utgjorde totalt 351 liggedøgn i 2021. Selv om antall reinnleggelser er 

betydelig redusert de siste årene er det fortsatt mange pasienter som reinnlegges. 

Konsernrevisjonen har, sammen med klinikkens ledere og medarbeidere i akuttseksjonene, diskutert 

løsninger og fremmet forslag til tiltak som kan løse noen av utfordringene. Utfordringsbildet er godt 

kjent i klinikken og enkelte tiltak er allerede iverksatt.  

 

Rapportens oppsummering av resultater, konklusjoner og handlingsplan for videre forbedringsarbeid 

er basert på felles forståelse av utfordringsbildet. Rapporten ble sendt helseforetaket 13. juli. 

Rapporten vil bli lagt frem for foretakets ledergruppe 27. oktober.  

 

3. Utførte revisjoner – virksomhetsstyring 
Området dekker risikostyring, gevinstrealisering og prosesser og systemer for å sikre god styring og 

kontroll. Det er planlagt to revisjonstemaer på området i 2022. 

 

Kompetansestyring 
Kompetansebehovet i sykehusene er i endring. Oppgaver og ansvarsområder utvikles i takt med 

endringer i befolkningens behov for helsetjenester, nye behandlingsformer og pasientforløp, samt 

teknologisk og medisinsk utvikling. God praksis for kompetansestyring innebærer at virksomheten 

planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltak for at virksomheten og den enkelte medarbeider skal ha 

nødvendig kompetanse for å utføre sine oppgaver og nå mål og krav. 

 

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 viser i framskrivingene at det er et stort og udekket behov 

for helsepersonell i dag og fremover. Endringer i oppgavedeling og personellsammensetning er et 

virkemiddel for effektiv bruk av tilgjengelige kapasitet og kompetanse. 

 

Formålet med revisjonen har vært å undersøke om helseforetaket har etablert et hensiktsmessig 

system for å sikre nødvendig kompetanse vurdert opp mot dagens oppgaver og fremtidige behov. 

 

Helseforetak Status 
Styrebehandling av 
revisjon 

Akershus universitetssykehus Gjennomført 28. september 
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Med unntak av utfordringer knyttet til intensivkapasitet og rekruttering av jordmødre, rapporterer 

ikke foretaket om kritiske risikoer på kompetanseområdet. Likevel vil framtidig kompetansebehov 

kreve oppmerksomhet og gode systemer for kompetansestyring. 

 

Konsernrevisjonens undersøkelser bekreftet at Akershus universitetssykehus HF har satt intern 

styring og kontroll i system, og at oppfølging og rapportering på kompetanseområdet er en integrert 

del. Foretaket har utviklet en oversikt over hvilke aktiviteter på kompetanseområdet som planlegges, 

gjennomføres, evalueres og korrigeres i tråd med god praksis for kontinuerlig forbedring. Likevel 

viste helseforetakets egenevaluering noen svakheter knyttet til ledernes kartlegging av kompetanse-

behov og utarbeidelse av kompetanseplaner. Videre viste revisjonen enkelte svakheter knyttet til 

gjennomføring av utviklingstiltak og oppfølging av medarbeidere. 

 

4. Utførte revisjoner – IKT og personvern 
Området dekker overordnet styring av IKT, prosesser ved anskaffelse og drift av informasjons-

systemer, informasjonssikkerhet og personvern. Det er planlagt tre revisjonstemaer på området i 

2022. 

 

Gevinstrealisering ved elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling – del 1 
Hvert år går en betydelig del av budsjettet til Helse Sør-Øst med til å utvikle gode og fremtidsrettede 

helsetjenester og mer effektiv pasientbehandling. Det er viktig med god styring av investeringene slik 

at planlagte gevinster blir realisert og at kostnadene ved regionale prosjekter kan legitimeres. Dette 

forutsetter et system for å planlegge, organisere og hente ut gevinster i det enkelte helseforetak og 

for foretaksgruppen. 

 

Målet med revisjonen har vært å identifisere læringspunkter til fremtidig arbeid med gevinst-

realisering og endringsarbeid i Helse Sør-Øst. Revisjonen har tatt utgangspunkt i investeringen i ny 

systemstøtte (CMS) for og standardisering av arbeidsprosesser for medikamentell kreftbehandling. 

Bakgrunnen for investeringen var et ønske om mer effektive arbeidsprosesser som ville bidra til 

raskere pasientbehandling og mindre belastning på klinikere, helsepersonell og apotekansatte, og 

ikke minst bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 

 

Revisjonen er planlagt gjennomført i to deler. I del 1 av revisjon har vi undersøkt hvorvidt det 

regionale helseforetaket og utvalgte helseforetak har etablert tilstrekkelige prosesser slik at 

forventede gevinster ved innføring av CMS kan bli realisert på en mest mulig optimal måte. Del 2 av 

revisjonen vil se nærmere på om det er etablert hensiktsmessige prosesser for forvaltning av CMS. 

 

Helseforetak Status Styrebehandling av revisjon 

Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset Innlandet HF, Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og 
Sykehusapotekene HF 

Gjennomført Ikke fastsatt 

 

Revisjonen har omfattet flere helseforetak. Det er utarbeidet en felles revisjonsrapport.  

 

Innføringen av CMS har styrket pasientsikkerheten og kvaliteten i pasientbehandlingen gjennom 

standardisering og innføring av lukket legemiddelsløyfe. Det regionale kurbiblioteket legger til rette 
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for lik tilgang til oppdatert informasjon, og lik behandling med beslutningstøtte gjennom kvalitets-

sikrede prosedyrer og retningslinjer for alle pasienter i regionen. 

 

Revisjonen konkluderte med at mer systematisk oppfølging vil styrke oppmerksomheten om 

effektene av regionale investeringer. På regionalt nivå ble det gjennomført et omfattende arbeid 

med å identifisere gevinster. Gevinstkart og endringskart med beskrivelser knyttet til prosessene 

rundt pasienten, sykehusene og apotekene, ble utarbeidet. Revisjonen viser imidlertid at opp-

følgingen av de planlagte gevinstene var begrenset både i det enkelte helseforetak og fra et regionalt 

perspektiv. Det foreligger derfor ikke oversikt over hvilke av de planlagte gevinstene som har blitt 

realisert. 

 

Konsernrevisjonen vurderte at de underliggende årsakene til at oppfølgingen er begrenset særlig kan 

knyttes til svakheter ved eierskap og forankring, mangelfull måling og rapportering, samt bristende 

forutsetninger og avhengigheter for å kunne realisere gevinster. Revisjonen identifiserte ni lærings-

punkter som bør legges til grunn i fremtidig arbeid med gevinst- og endringsarbeid i Helse Sør-Øst. 

 

Følgerevisjon av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 
Formålet med følgerevisjonen er å vurdere kvaliteten i program STIMs styring og kontroll innen 

vesentlige områder. Monitoreringen i følgerevisjonen skal bidra til å gi styret i Helse Sør-Øst RHF en 

uavhengig og løpende vurdering av tilstanden i programmet. 

 

Konsernrevisjonen rapporterer tertialvis resultatene fra følgerevisjonen av program STIM. Det er 

hittil i år avgitt to rapporter. 

 

Helseforetak Status Styrebehandling av revisjon 

Sykehuspartner HF – tertialrapport 3/2021 Gjennomført 
Sykehuspartner HF, 9. mars 2022 
Helse Sør-Øst RHF, 10. mars 2022 

Sykehuspartner HF – tertialrapport 1/2022 Gjennomført 
Sykehuspartner HF, 22. juni 2022 
Helse Sør-Øst RHF, 25. august 2022 

 

Tertialrapport 3/2021 

I tredje tertial 2021 gjennomførte konsernrevisjonen en revisjon av STIM-prosjektet Felles plattform. 

Konsernrevisjonen fulgte videre opp Windows 10-prosjektene, og gjennomført flere aktiviteter for å 

monitorere utviklingen og tilstanden i program STIM. 

 

I monitoreringen ble områdene risikostyring og styring og finansiering viet særlig oppmerksomhet. 

Det var konsernrevisjonens overordnede vurdering at det fortsatt var behov for å forbedre risiko-

styringen på programnivå. Risikoene har i liten grad vært koplet til risiko for mål og effekter i 

programmet, noe som har gjort det vanskelig å se risikoene opp mot programmets målbilde. Det har 

i tillegg vært behov for å konkretisere programmets risiko og tilhørende tiltak. Risikobeskrivelsene 

gjør det etter konsernrevisjonens vurdering vanskelig å knytte spesifikke tiltak til risikoene og 

vurdere om disse har effekt. 

 

Konsernrevisjonen påpekte at Helse Sør-Øst RHFs styrings- og finansieringsmodell for Sykehuspartner 

HF begrenser programmets styringsrom på enkelte områder. Begrensede fullmakter kan medføre 
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mindre fleksibilitet i programmets egen prioritering og lange ventetider i prosjekter. Programledelsen 

forsøker å minimere konsekvensene med kompenserende tiltak som også håndteres i dialogen 

mellom Sykehuspartner HF og det regionale helseforetaket. 

 

I forbindelse med prosjektrevisjonen av prosjekt Felles plattform ble det trukket frem at konsept-

studien Målbilde og veikart for Leveranseplattformen 2.0 var levert. Det legges der til grunn 

vesentlige forutsetninger om gjennomgripende omstillinger i Sykehuspartner HFs organisering for at 

gevinster fra plattformen skal kunne realiseres. Det var konsernrevisjonens vurdering at den samlede 

belastning på ressursene i Sykehuspartner HF kan bli så stor at det medfører høy risiko for at 

gevinstene ikke kan realiseres som forutsatt. 

 

Konsernrevisjonens vurdering av status for Windows 10-innføringen var at oppdelingen av prosjekter 

i ulike faser bidrar til en mer målrettet gjennomføringsstrategi, og dermed bedre fremdrift. 

 

Det ble gitt anbefalinger til risikostyring, til styring og finansiering av programmet, og i tilknytning til 

prosjektene Felles plattform og Windows 10. 

 

Tertialrapport 1/2022 

I første tertial 2022 gjennomførte konsernrevisjonen revisjoner av STIM-prosjektene modernisering 

av nett og mobilitet – mobile enheter i pasientbehandling (mobilitet). Som en del av monitoreringen 

har konsernrevisjonen fulgt særskilt med på prosjektene felles plattform og tjenestemigrering. 

 

Det har vært utfordringer knyttet til håndteringen av avhengigheter mellom program STIM og de 

regionale IKT-prosjektene, samt linjeaktiviteter og prosjekter i Sykehuspartner HF. Det var etter 

konsernrevisjonens vurdering viktig at alle IKT-relaterte prosjekter og sentrale linjeaktiviteter 

rapporterte avhengigheter til hverandre, og at det ble lagt til rette for god koordinering. Manglende 

håndtering av avhengigheter i foretaksgruppen kan føre til forsinkelser, økte kostnader og 

manglende måloppnåelse, både for program STIM selv og andre prosjekter og initiativer. 

 

Konsernrevisjonen har tidligere påpekt at det er viktig for måloppnåelsen til prosjekt felles plattform 

at det gjennomføres en betydelig organisatorisk endring i Sykehuspartner HF. Konsernrevisjonen har 

observert at flere prosjekter har tilsvarende forutsetninger for at deres leveranser skal bli vellykket. 

Program STIM har rapportert at stort endringspress og manglende kapasitet i linjeorganisasjonen gir 

fortsatt høy risiko. Dette kan føre til at program STIMs effektmål ikke nås. Konsernrevisjonen 

vurderte at det er alvorlig for programmets forventede måloppnåelse at disse risikoene vedvarer. 

 

I prosjektrevisjonen av mobilitet har konsernrevisjonen vurdert kvaliteten i effektarbeidet. Prosjektet 

vil bidra til å realisere en rekke gevinster i foretaksgruppen, og prosjektet har i hovedsak etterlevd 

etablert metodikk for gevinstrealisering. Etter konsernrevisjonens vurdering burde prosjektet likevel 

vært mer konkret i tilretteleggingen av måling og evaluering av effekter. Konsernrevisjonen så også 

behov for at det legges en tydeligere strategi og plan for bruk av mobile enheter i foretaksgruppen, 

at det gjøres forenklinger i effektrammeverket og legges til rette for å få en helhetlig oversikt over 

effekter fra denne typen prosjekter i foretaksgruppen. 
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Når det gjelder prosjekt modernisering av nett, var det konsernrevisjonens overordnede vurdering at 

følgene av forsinket tildeling av rammeavtale håndteres godt av prosjektet. Kompenserende tiltak gir 

prosjektet tilfredsstillende fremdrift. Konsernrevisjonen hadde ingen anbefalinger til prosjektet, men 

oppfordret prosjektet til å fortsette å kommunisere godt med prosjektets interessenter, særlig 

overfor dem som treffes av forsinkelsene. 

 

Konsernrevisjonen hadde anbefalinger innenfor områdene avhengighetsstyring, endringsledelse, 

kommunikasjon og effektstyring. 

 

5. Oppfølging av rapport 6/2020 - Revisjon etter uønskede hendelser ved 
Sørlandet sykehus HF 

 
Konsernrevisjonen gjennomførte i 2020 en revisjon på bakgrunn av uønskede hendelser ved 

Sørlandet sykehus HF i perioden 2016-2020. De uønskede hendelsene var knyttet til operasjoner ved 

sykehuset i Flekkefjord og ved ortopedisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand. I konsernrevisjonens 

rapport ble det gitt flere anbefalinger til helseforetaket. Rapporten ble behandlet i styret i Helse Sør-

Øst RHF og styret i Sørlandet sykehus HF høsten 2020. 

 

Formålet med oppfølgingen av denne revisjonen var å bekrefte overfor styret ved Sørlandet sykehus 

HF og foretakets eier Helse Sør-Øst RHF, hvorvidt foretaket har fulgt opp anbefalingene fra 

revisjonen på en hensiktsmessig måte. 

 

Helseforetak Status 
Styrebehandling av 
revisjon 

Sørlandet sykehus HF Gjennomført 15. juni 2022 

 

Oppfølging ved Sørlandet sykehus HF viser at det er satt i gang et svært omfattende forbedrings-

arbeid både før og etter revisjonen i 2020. I forbindelse med revisjonen utarbeidet helseforetaket en 

omfattende handlingsplan. Denne er knyttet opp mot utviklingsarbeidet som er igangsatt for å styrke 

kvalitetssystemet som helhet. Konsernrevisjonen vurderer at dette utviklingsarbeidet, sammen med 

handlingsplanen, legger til rette for god kvalitet og pasientsikkerhet i de kirurgiske tjenestene. Dette 

begrunnes ut i fra følgende tre vurderinger: 

 Handlingsplanen ivaretar svakhetene som ble identifisert i revisjonen 

 Det er etablert et system for oppfølging og rapportering på handlingsplanen 

 Det arbeides aktivt med innføring av tiltak – det er likevel et behov for fortsatt 

oppmerksomhet for varig forbedring 
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6. Status for planlagte revisjoner i 2022 
Revisjonsplanen for 2022 inneholder revisjoner innenfor ulike temaer. Tabellen under viser status for 

gjennomføringen av revisjoner fordelt på avsluttede, pågående og planlagte revisjoner. 

 

Rapportnr. Revisjon Helseforetak Status  
8-2021 Kompetansestyring Akershus universitetssykehus HF Gjennomført 

9-2021 
 

Følgerevisjon av program STIM, 
tredje tertial 2021 

Sykehuspartner HF Gjennomført 

1-2022 
Gevinstrealisering ved elektronisk 
løsning for medikamentell 
kreftbehandling – Del 1 

Helse Sør-Øst RHF, Sykehuset 
Innlandet HF, Oslo 
universitetssykehus HF, Sykehuset 
Østfold HF og Sykehusapotekene HF 

Gjennomført 

2-2022 
Uønsket variasjon i kvalitet og 
forbruk av helsetjenester  

Alle helseforetak i HSØ, 
Diakonhjemmet Sykehus , 
Lovisenberg Diakonale sykehus 

Pågår 

3-2022   
Følgerevisjon av program STIM, 
første tertial 2022 

Sykehuspartner HF Gjennomført 

4-2022 
Oppfølging av rapport 6/2020 - 
Revisjon etter uønskede hendelser 
ved Sørlandet sykehus HF  

Sørlandet sykehus HF Gjennomført 

5-2022 Bruk av tvang (rådgivningsprosjekt) Sykehuset Telemark HF Gjennomført 

6-2022 
Følgerevisjon av program STIM, 
andre tertial 2022 

Sykehuspartner HF Pågår 

7-2022 Informasjonssikkerhet Sykehuspartner HF Pågår 

8-2022 Kompetansestyring Sørlandet sykehus HF Pågår 

 
Styring og oppfølging av IKT-
leveranser i tilknytning til 
byggeprosjekter 

Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner 
HF, Vestre Viken HF  

Oppstart høst 
2022  

 
Likeverdige og forutsigbare 
helsetjenester i psykisk helsevern 

Oslo universitetssykehus HF (BUP), 
Akershus universitetssykehus HF 
(VOP) 

Oppstart høst 
2022/vinter 
2023 

 Bemanningsplanlegging Sykehuset Innlandet HF 
Oppstart høst 
2022 

 Utskrivning av pasienter Akershus universitetssykehus HF 
Oppstart høst 
2022 

 

Tabell 1: Status for revisjoner i revisjonsplan for 2022 

 

 

7. Internrevisjonstjenester til andre virksomheter 
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst leverer etter avtale internrevisjonstjenester til Pensjonskassen for 

helseforetakene i hovedstadsområdet. 

 

 

 

  


