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INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2023 - KONSERNREVISJONEN I HELSE SØR-ØST RHF 
 
 
 
Forslag til 

VEDTAK: 
 

For revisjonsplan 2023 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst foreslår styret i Sykehuset 
Innlandet følgende revisjonsområder i prioritert rekkefølge:  

 
1. Avhengighet av innleid helsepersonell for å sikre forsvarlig drift 
 
2. Ny spesialistutdanning for leger, LIS-reformen, og ansettelse av LIS 1 leger 

 
 
 
 
 
Brumunddal, 22. september 2022 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFREMSTILLING 
 
         

SAK NR.  074 – 2022 
 

Bakgrunn 

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) er en uavhengig og objektiv 
bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med ansvar for internrevisjon i det regionale 
helseforetaket og helseforetakene som det regionale helseforetaket eier.  
Konsernrevisjonen skal bidra til forbedringer i foretaksgruppens prosesser for 
virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. 
Konsernrevisjonen er organisert under styret for Helse Sør-Øst RHF og rapporterer til 
styrets revisjonsutvalg (funksjonelt) og administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF 
(administrativt). Revisjonsutvalget har som formål å bidra til å ivareta styrets tilsyns- 
og kontrolloppgaver. I instruks for styrets revisjonsutvalg står det: 

«Leder for revisjonsutvalget skal hvert år sende et brev til helseforetakene og 
anmode om styrebehandlede innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for neste 
år.» 
 

Sykehuset Innlandet mottok 1. juli 2022 henvendelse fra konsernrevisjonen med 
anmodning om å utforme og styrebehandle innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 
for 2023, vedlegg 1. Formålet er å identifisere revisjoner som vil støtte styrene i 
helseforetakene i deres tilsyns- og kontrollfunksjon.  
Konsernrevisjonen ber om at det gis innspill på ett til to tema til revisjonsplanen med 
en kort beskrivelse av risikoområdet, bakgrunn og mål, samt formål med revisjonen. 
Som vedlegg 2 til saken følger oversikt over ni aktuelle revisjonsområder.  
Frist for styrebehandlede innspill er 5. oktober 2022. 
 

Saksframstilling 

Forslag til revisjonstema for konsernrevisjonen baserer seg på gjennomgang av ulike 
risikoområder og risikovurderinger fra Ledelsens gjennomgåelse (LGG) samt oppfølging 
av tidligere interne revisjoner og tilsyn. Revisjonsplanen skal være basert på risiko og 
vesentlighet.  
 
For 2022 ga styret i Sykehuset Innlandet i styresak 074-2021 - Innspill til revisjonsplan 
2022 – Konsernrevisjonen HSØ RHF, innspill på to revisjonsområder:  
 

1. Avhengighet av innleid helsepersonell for å sikre forsvarlig drift. 
 
En revisjon innenfor dette området vil kunne avdekke i hvilken grad bemannings-
planleggingen i foretaket tar utgangspunkt i en planmessig bruk av innleide vikarer, og 
hvilken sårbarhet dette gir. Det er mulig å avgrense revisjonen til utvalgte 
personellgrupper med store rekrutteringsutfordringer eller høy vaktbelastning. 
Eksempel her kan være intensivsykepleiere, jordmødre eller radiologer. 
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2. Forutsigbarhet for pasientene med planlagte avtaler i timebøker innenfor 
en seks måneders planleggingshorisont. 

 
Det er en trend i foretaket med en synkende andel tildelt time etter to måneder. Et 
virkemiddel for å forbedre pasientflyten er å ha en god planleggingshorisont. Det er 
derfor ønskelig med en revisjon for å kartlegge planlegging av eksisterende 
pasientforløp (kontroller) opp mot forventet antall nyhenvisninger og behov for 
tilgjengelig   timer. 
 
Konsernrevisjonen vedtok på grunnlag av innspill fra helseforetakene i Helse Sør-Øst 
følgende revisjonsplan for 2022, vedlegg 3: 
 

 
 
 
Revisjon: Bemanningsplanlegging 2022 
Sykehuset Innlandet er valgt ut som eneste foretak i 2022 til å delta i revisjonen 
bemanningsplanlegging innenfor temaet pasientbehandling for høsten 2022. Revisjonen 
vil undersøke om helseforetakene har tilfredsstillende kunnskap om variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen, samt hvordan det arbeides med å optimalisere ressursbruken i 
klinikkene. Konsernrevisjonen viser til at tidligere revisjoner om ressursstyring i 
helseforetakene har vist svakheter ved bemanningsplanleggingen. Revisjonen forventes 
gjennomført høsten 2022. 
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Revisjon: Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester 
Sykehuset Innlandet mottok en spørreundersøkelse fra konsernrevisjonen i mars 2022. 
Denne ble sendt ut til 16 aktuelle ansatte i sykehuset Innlandet etter avtale med 
konsernrevisjonen. Det er ikke klarlagt videre oppfølging av denne. 
 
 
Revisjon: Gevinstrealisering ved elektronisk løsning for medikamentell   
kreftbehandling 
Revisjonen er gjennomført og sluttrapport er sendt foretaket 3. juni 2022. Revisjonen vil bli 
fulgt opp og resultatene vil bli presentert for styret i Sykehuset Innlandet av 
konsernrevisjonen i styremøte 29. september. 
 
 
Innspill til revisjonstema for 2023 fra Sykehuset Innlandet HF: 
 
Det er på bakgrunn av risikoområder for foretaket i en intern prosess, vurdert ni aktuelle 
revisjonstemaer for 2023, vedlegg 2.  
  
Administrerende direktør anbefaler styret følgende to revisjoner: 
 
Revisjonsområde: Pasientbehandling 
 

1. Avhengighet av innleid helsepersonell for å sikre forsvarlig drift 
 
En revisjon innenfor dette området vil kunne avdekke i hvilken grad bemannings-
planleggingen i foretaket tar utgangspunkt i en planmessig bruk av innleide vikarer, og 
hvilken sårbarhet dette gir. Det er mulig å avgrense revisjonen til utvalgte 
personellgrupper med store rekrutteringsutfordringer eller høy vaktbelastning. 
Eksempel her kan være intensivsykepleiere, jordmødre eller radiologer. 
 

2. Ny spesialistutdanning for leger, LIS-reformen, og ansettelse av LIS 1 
leger 

 
Ny legespesialistutdanning ble innført gjennom forskrift som trådte i kraft for LIS 1 i 
2017 og LIS 2/3 i 2019. Reformen hadde til hensikt å plassere ansvaret tydelig hos 
aktørene og heve kvaliteten på utdanningen av legespesialister. Foretakene ble i ny 
utdanning gitt ansvar som utdanningsvirksomhet. Reformen er ikke evaluert, og det er 
uklart om formålene med omleggingen er oppnådd. Det ligger til rette for revisjon av 
flere temaer som belyser hvordan foretakene har tatt opp seg det nye ansvaret.  
Et tilleggstema kan være hvordan ansettelse av LIS 1 leger fungerer i de ulike 
helseforetakene. 
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Administrerende direktørs vurdering 

Det er positivt at konsernrevisjonen viderefører sin praksis om å involvere styrene i 
helseforetakene i arbeidet med å gi innspill til årlige revisjonsplaner. Det blir en god 
prosess for prioritering av revisjoner og forankring i helseforetakene. 
  
Forslag til revisjonstemaer for 2023 fra Sykehuset Innlandet er basert på en 
gjennomgang av risikoområder. Ledelsens gjennomgåelse på foretaksnivå ble 
gjennomført i april med fire risikoområder på rødt. I tillegg til meldte uønskede 
hendelser samt mål i foretakets virksomhetsplan for 2022, er det disse områdene som 
er grunnlag for forslagene til revisjonsområder for 2023. 
 
Konsernrevisjonen ber foretakene også vurdere om foretakets egen internrevisjon kan 
ivareta oppfølging av risikoområder med egne interne revisjoner. Styret i Sykehuset 
Innlandet vedtar årlig en plan med to til tre interne revisjoner. En av disse 
gjennomføres etter avtale fra Sykehusapotekene HF. De lovpålagte revisjonene 
prioriteres.   
 
 
 
 
Vedlegg 1: Invitasjon til revisjonsplan 2023 for Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. 
Vedlegg 2: Ni mulige temaer til revisjonsplan 2023. 
Vedlegg 3: Revisjonsplan 2022 - Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 
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