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1. Samlet oversikt over innspill fra helseforetakene til revisjonsplan 2023 

Område Forslag til tema i revisjonsplan Risikoer, utfordringer og forbedringsmuligheter i helseforetakene Kilde 
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1. Utlokaliserte pasienter 
Flytting av pasienter til annen sengepost på grunn av plassmangel i et 
helseforetak innebærer en risiko for pasientsikkerheten. Alvorlige symptomer 
kan bli oversett eller undervurdert i en enhet uten relevant fagkompetanse. 

Akershus universitetssykehus HF 

2. Bruk av innleide vikarer 
En planmessig bruk av innleide vikarer ved ressursplanlegging kan gi uønskede 
sårbarheter/risikoer. 

Sykehuset Innlandet HF 

3. Kapasitet, bemanning og styring 
av fagressurser 

Bemanning og kompetanse anses som særskilte risiko-områder som har 
vedvart over tid. Lav spesialistdekning kan føre til forsinkelser i 
behandlingsforløp og et dårligere pasienttilbud.  

Sykehuset Telemark HF 

4. Oppgavedeling mellom foretak og 
kommunene innen akuttkjeden i 
forhold til kvalitet, pasientflyt og 
ressursoptimalisering 

Risiko knyttet til at gjeldende strategier og oppgavedeling kan komplisere 
foretakets mulighet til å løse oppgavene og skape verdi for pasienter. 

Sykehuset i Vestfold HF 

5. Kapasitet i psykisk helsevern for 
barn og unge 

I lys av den kommende opptrappingsplan for psykisk helse vurderer foretaket 
at en revisjon på dette området vil gi et bedre beslutningsgrunnlag, og peke på 
viktige risikoområder som må fokuseres på. 

Sørlandet sykehus HF 

H
R

 

6. LIS-reformen 
Reformen for spesialistutdanning av leger har ikke blitt evaluert, og det 
oppfattes som uklart om formålene med omleggingen er oppnådd i foretaket/ 
regionen. 

Sykehuset Innlandet HF 

7. Risiko forbundet med utdanning 
og rekruttering 

Foretaket ønsker å lære mer på tvers i regionen om hvordan 
rekrutteringsprosesser skal gjennomføres for å redusere kvalitetsrisikoen og 
risikoer innen pasientsikkerhet med vekt på psykisk helsevern. 

Sykehuset Østfold HF 

8. Risiko forbundet med utdanning 
og rekruttering 

Foretaket ønsker å få bedre innsikt i og beslutningsgrunnlag innen utdanning 
og rekruttering for å forsterke sitt videre arbeid med disse fagområdene. 

Sørlandet sykehus HF 
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Område Forslag til tema i revisjonsplan Risikoer, utfordringer og forbedringsmuligheter i helseforetakene Kilde 
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s 9. Legemiddelinnkjøpssamarbeid – 
etterlevelse av avtaler 

Det brukes betydelige beløp for høykostmedisin. Implementering og bruk av 
legemiddelinnkjøpssamarbeidsavtaler hos helseforetakene kan redusere 
kostnader betydelig. 

Vestre Viken HF 

10. Anskaffelse av produkter, utstyr 
og tjenester 

Driften av Sykehusapotekene HF er helt avhengig av at Sykehusinnkjøp HF 
stiller riktige krav i sine anbudsprosesser i forhold til lovverk og opererer med 
spesifikke krav mot leverandører som kan etterprøves.  

Sykehusapotekene HF 

11. Samfunn, mennesker og klima 
Foretaket ønsker å få vurdert klimaendrings- og klimatilpasningsrisikoer for å 
håndtere risikoen som foretakets virksomhet påfører samfunn, mennesker, 
miljø og klima. 

Sunnaas sykehus HF 
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g 12. System for virksomhetsstyring 

Foretaket ønsker å få vurdert i hvilken grad foretakets 
virksomhetsstyringssystem oppfyller krav i regelverk, virker etter 
forutsetninger og sikrer ledelsen en tilstrekkelig oversikt. 

Akershus universitetssykehus HF 

13. Virksomhetsstyring 
Foretaket ønsker å få en oversikt over hvordan klinikkene i foretaket arbeider 
med oppdrag fra klinikkledelsen og om det arbeides med tiltak og 
handlingsplaner på enhetsnivå for å korrigere avvik. 

Oslo universitetssykehus HF 

14. Planlegging og gjennomføring av 
regionale byggeprosjekter 

Foretaket ønsker å få vurdert i hvilken grad ferdigstilte og pågående 
byggeprosjekter bidrar til en effektiv og hensiktsmessig gjennomføring av 
vedtatte og planlagte prosjekter i Regional Utviklingsplan. 

Sykehuset Østfold HF 
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15. Legemiddelberedskap 
Foretaket ønsker å få bedre innsikt i forbedringspotensialet innen 
legemiddelberedskapsarbeidet for å redusere risikoen for pasientsikkerhet 
både i det daglige arbeidet og ved kritiske hendelser. 

Sykehusapotekene HF 
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16. Informasjonssikkerhet og 
personvern 

Foretaket ønsker å få bekreftet at deres etterlevelse av lovverk og styrende 
dokumentasjon har en tilstrekkelig modenhet innen informasjonssikkerhet og 
personvern for å understøtte nye typer helsetjenester. 

Sunnaas sykehus HF 

17. Digitaliseringsstrategi 

Foretaket ønsker å få vurdert om Helse Sør-Østs digitaliseringsstrategi dekker 
foretakets tjenesteutviklingsbehov i årene som kommer når det tas høyde for 
planlagte og iverksatte systemintegrasjoner, krav til prosesseffektivitet, og 
endringsbehov. 

Sykehuset i Vestfold HF 

18.  Regionale IKT-prosjekter  
Foretaket ønsker å få vurdert hvordan regionale IKT-prosjekter styres og 
kontrolleres med vekt på bestilling, omfangsforankring, gevinstpotensial og 
finansiering. 

Sykehuspartner HF 

  



Vedlegg 2 Innspill til revisjonsplan for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2023  

3 

 

 

2. Oversikt over innspill fra konsernrevisjonen til revisjonsplan 2023 

Område Forslag til tema i revisjonsplan Risikoer, utfordringer og forbedringsmuligheter i helseforetakene Kilde 
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   1. Inngåelse og oppfølging av 

kontrakter med private 
leverandører av helsetjenester 

Mangelfulle prosesser knyttet til inngåelse og oppfølging av avtaler kan gi risiko 
for at pasientene ikke får behandling av forventet kvalitet. Det kan også 
medføre uønsket variasjon i pasientbehandlingen, og at offentlige midler ikke 
utnyttes optimalt. 

Konsernrevisjonen 
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2. Virksomhetsstyring i HSØ RHF 
Eventuelle uklare strukturer og prosesser for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst 
RHF kan medføre uklare mål og prioriteringer, lite samhandling internt og 
mellom enheter og avdelinger. 

Konsernrevisjonen 
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3. Konsolidering av regionens IT-
løsninger 

Det er risiko for at regionen ikke stiller seg bak en samlet og forpliktende 
strategi og plan for modernisering av regionens IT-løsninger. Dermed svikter en 
av de mest sentrale premissene for konsolidering av plattformen, og 
Sykehuspartner HF blir nødt til å drifte avleggs plattformer i uoverskuelig 
framtid. 
  

Konsernrevisjonen 

 

 

 

 


