
 

Saksfremlegg 
 

Fra: Adm. direktør  

Kvalitetsdirektør 

Til: Styret 

Kopi:  Dato: 25. november 2015 

 
 
STYREMØTE 3. desember 2015 – SAKSNR 074/15  
 
 
Beslutningssak  
Foreløpig revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF 
 
Saksbeskrivelse    
Formålet med internrevisjonene vil være å søke bekreftelse på at relevante krav i foretaket etterleves, 
avdekke forbedringsområder og følge opp tidligere gjennomførte internrevisjoner.  Det vil også være å 
bekrefte overfor administrerende direktør og styret at Sykehusapotekene HF har etablert oversiktlig og 
betryggende intern styring og kontroll over sin virksomhet, og at pasientsikkerheten ivaretas. 
 
Utkastet til revisjonsprogram for 2016 dekker både interne revisjoner i foretaket og eksterne revisjoner 
av leverandører. Grunnlaget for programmet for 2016 er risikoområder rapportert i Ledelsens 
gjennomgåelse (LGG), områder som trenger spesiell oppmerksomhet når avvikene fra 
internrevisjonene som er utført i 2015 sees på samlet, og områder hvor svakheter er avdekket i eksterne 
tilsyn og revisjoner av foretaket og rapporterte avvik. Revisjoner på programmet for 2015 som ikke ble 
gjennomført, er vurdert mhp. revisjonsprogrammet for 2016. 
 
Gjennomføringen av revisjoner i foretaket følger fastsatte prosedyrer i Sokrates. Det er etablert et 
revisjonsnettverk av personer i Sykehusapotekene HF som er kvalifisert eller har revisjonserfaring som 
revisjonsleder eller revisor.  Dette nettverket består i dag av fem personer, og revisjonene er fordelt 
mellom disse personene.  
 
Revisjonstemaene er prioritert som A eller B hvorav A har høyest prioritet og skal gjennomføres, og B 
bør gjennomføres, men kan forskyves. I revisjonsprogrammet angis hvilke revisjonsområder som er 
vurdert som de vesentligste, hvilke sykehusapotek/avdelinger som skal revideres, når revisjonene 
planlegges, foreslåtte personer i revisjonsteamene og estimert ressursbruk. 
 
Resultatet fra internrevisjonene som er gjennomført i 2015, oppsummeres i en endelig samlerapport og 
legges frem på styremøtet i januar 2016.  
 
 
Forslag til vedtak 
Korrigert revisjonsprogram 2016 etter innspill fra ledergruppe og styret, legges frem for styret i januar 
2016 til endelig beslutning sammen med samlerapport fra gjennomførte revisjoner i 2015. 
 
 
Vedlegg 
”Revisjonsprogram 2016, Sykehusapotekene HF - UTKAST” 
 


