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SAK NR 048-2021 

BESLUTNINGSSAK: INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2021 FOR 
KONSERNREVISJONEN I HELSE SØR-ØST 

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Styret ber administrasjonen gi følgende innspill for tema til revisjonsplan 2022 for 
konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst: 
 
 

1. Medikamentell kreftbehandling (CMS) 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 20. september 2021 
 
 
Tore Prestegard 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

 
Revisjonsutvalget anmoder administrasjonen i helseforetakene om å styrebehandle innspill til 
revisjonsplan 2022 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. 
 
Sykehusapotekene har i styresak 049-2018, styresak 037-2019 og styresak 042-2020 gitt innspill til 
revisjonsplan for konsernrevisjonen. Medikamentell kreftbehandling har blitt satt som tema for 
innspill til revisjonsplan for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst i alle disse sakene. 
 
Revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst ba i brev av 2. juli 2021 (vedlegg 1) helseforetakene om å 
utforme styrebehandlede innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2022. 
Styreleder har i sakens anledning gjennomført møte med leder for konsernrevisjonen –Espen 
Andersen. 
Der ble innspill til revisjonsplan 2022 diskutert. 
 
Gevinstrealisering ved elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling (CMS) står på 
revisjonsplanen 2021 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst (vedlegg 2). Gjennomføring av 
revisjonsplanen er forsinket grunnet koronapandemien slik at denne revisjonen ikke er 
gjennomført. 
 
Argumentasjon fra alle tidligere styresaker nevnt ovenfor i saken står seg fortsatt.  
Styreleder diskuterte tanken om å kombinere vår vinkling knyttet til CMS med å se på 
gevinstrealisering. Slik kan Helse Sør-Øst få med alle dimensjonene og få en total gjennomgang 
av en regional løsning. 
 
Vurderingen om å løfte CMS som revisjonsområde er basert på diskusjon med 
konsernrevisjonen, tidligere innspill, diskusjon i ledergruppen, interne og eksterne revisjoner, 
Ledelsens gjennomgang, risikoanalyser og fokus fra styringsstrukturen (Departementet, HSØ). 
 
 
Klippet fra styresak 042-2020: (vedlegg det vises til her er fra nevnte styresak og ligger i 
admincontrol) 
 
Medikamentell kreftbehandling (CMS) står fortsatt på prioritert liste da dette innebefatter 
tangeringspunkter mellom flere helseforetak og bl.a personvern, informasjonssikkerhet og 
databehandleravtaler. Statens legemiddelverk har under revisjon av Sykehusapoteket Østfold, 
Kalnes i juni 2019 gitt avvik på CMS. Vi har en sak i Apotekklagenemda på dette forholdet.  
Viser til risikoanalyse av forvaltning av CMS (vedlegg 2) og rapport fra revisjon (vedlegg 3). Lagt 
med som vedlegg også for å vise hvordan risikoanalyser og revisjoner gjennomføres og 
dokumenteres. 
Det er ut ifra risikoanalyser gjennomført i 2017 og oppdatert i 2019 (vedlegg 2) foreslått å gjøre 
en konsernrevisjon som bør ha fokus på: 
 

1) Kvalitetssystem, roller og ansvar og prosedyrer for bruken av CMS fra bestilling til 
administrasjon 

 
2) Drift og forvaltning av CMS (Sykehuspartner, RKL) herunder: 

 Håndtering av avvik og bugs knyttet programvaren 

 Håndtering av avvik knyttet til drift av systemet  
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 Prosess for endringer i CMS og endringsønsker  

 Testing og implementering av nye versjoner av programvaren og hot fixes 

 Samarbeid og kommunikasjon mellom de to forvaltningsorganisasjonene RFF og 
Sykehuspartner 

 Samarbeid mellom forvaltningsorganisasjonene og de enkelte helseforetakene 

 Oppfølging av underleverandører, først og fremst Wellsky 
 
 
Administrasjonen ønsker styrets tanker om å gi innspill til en revisjon som gir en total 
gjennomgang av CMS. Kombinasjon av konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021 
(gevinstrealisering) og vår vinkling med fokusområder beskrevet i styresak 042-2020. 
 

2. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør anbefaler at det området foretaket gir innspill til revisjonsplan 2021 for 
konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst er:  
 
 

1. Medikamentell kreftbehandling (CMS) 
 
 
 
2 vedlegg 
 
 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Brev om innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2022 
Vedlegg 2: Revisjonsplan 2021 – Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 


