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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2022 
 
 
 

Sak 152-2022 

Revisjonsplan 2023 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 

 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar revisjonsplan for 2023 i tråd med fremlagt forslag. 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 17. november 2022 
 
 
 
Nina Tangnæs Grønvold 
leder styrets revisjonsutvalg 
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1. Hva saken gjelder 
 
Saken gjelder fremleggelse av forslag til revisjonsplan 2023 for konsernrevisjonen Helse 
Sør-Øst. Revisjonsutvalget skal i henhold til instruks for styrets revisjonsutvalg utforme 
forslag til revisjonsplan og fremlegge denne for styret for godkjennelse. I henhold til 
helseforetakslovens § 21 a skal styret godkjenne planen. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Revisjonsplanens primære formål er å gi styret i Helse Sør-Øst RHF et beslutningsgrunnlag 
for å vurdere om planlagte revisjonsaktiviteter er hensiktsmessige og tilstrekkelige. Planen 
viser hvilke revisjoner som foreslås gjennomført i 2023 av konsernrevisjonen. 
 
Revisjonsplanen tar utgangspunkt i mål og krav til Helse Sør-Øst og vurderinger av risiko og 
vesentlighet. Planen bygger i hovedsak på styrebehandlede innspill fra helseforetakene.  
 
Konsernrevisjonen har vurdert risiko og vesentlighet på de aktuelle områdene, om andre 
aktører gjennomfører revisjoner eller prosjekter på områdene, om helseforetakene selv vil 
kunne foreta undersøkelser og om konsernrevisjonen gjennom sin rolle har et fortrinn på 
området. På bakgrunn av dette har konsernrevisjonen utarbeidet et forslag til revisjonsplan 
der foreslåtte revisjoner er beskrevet. Valg av temaer til revisjonsplanen er drøftet med 
administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF, direktørene i helseforetakene, regionalt brukerutvalg 
og konserntillitsvalgte. 
 
Foretaksgruppens risikobilde vil være i endring, og det kan bli aktuelt med endringer i 
planen gjennom året. Tabellen under viser temaer i revisjonsplanen i 2023 fordelt på de 
ulike revisjonsområdene. Revisjonene er nærmere beskrevet i forslag til revisjonsplan. 
 

Revisjonsområde Revisjon 

Pasientbehandling 

Likeverdige og forutsigbare helsetjenester i psykisk helsevern 

Overføring av pasienter mellom helseforetak 

Utlokaliserte pasienter 

Oppfølging av kontrakter med private leverandører av helsetjenester 

Beredskap Legemiddelberedskap 

IKT og personvern 

Følgerevisjon av program STIM  

Regionale IKT-prosjekter inkl. håndtering av digitaliseringsstrategi  

Forvaltning av system for medikamentell kreftbehandling  

Økonomi- og virksomhetsstyring 

Ressursstyring – planleggingshorisont og timetildeling 

Bruk av innleide vikarer 

Styring og oppfølging av IKT-leveranser i tilknytning til byggeprosjekter 

Legemiddelinnkjøpssamarbeid – etterlevelse av avtaler 

Virksomhetsstyring (rådgivningsprosjekt) 

Oppfølging av tidligere revisjoner Oppfølging av anbefalinger fra revisjoner utført i 2022 og tidligere 
 

Tabell 1- Forslag til nye revisjonstemaer for 2023 
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3. Revisjonsutvalgets anbefaling 
 
Revisjonsutvalget har behandlet innspillene som er mottatt fra helseforetakene og 
konsernrevisjonens vurderinger. 
 
Revisjonsutvalget anbefaler at styret vedtar revisjonsplan for 2023 i tråd med fremlagt 
forslag. 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Vedlegg 1 Revisjonsplan 2023 
• Vedlegg 2 Oversikt over innspill fra helseforetakene 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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