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Sak 0049-2019 

Innspill til revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret ved Sunnaas sykehus HF anmoder konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF om å 
vurdere følgende innspill til revisjonsplan 2020: 
Kartlegge om og på hvilken måte kjent eller mistenkt smitte formidles til neste 
behandlingssted. 
 
 
 
 
 
 
 
Nesodden, 24.09.2019 
 
 
 
Einar Magnus Strand 
Administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

I henhold til instruks for revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF, skal utvalget hvert år anmode 
helseforetakene om styrebehandlede innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for neste 
år. Styret ved Sunnaas sykehus HF foreslår at konsernrevisjonens i revisjonsplan for 2020 
vurderer temaet: Kartlegge om og på hvilken måte kjent eller mistenkt smitte formidles til 
neste behandlingssted. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og 
rådgivningsfunksjon. Formålet er å bistå styret og ledelsen ved det regionale helseforetaket 
og ved helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring. Dette utføres ved å vurdere 
foretakenes virksomhetsstyring, risikostyring og interne styring og kontroll. 
 
I henhold til instruks for revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF, skal utvalget hvert år anmode 
helseforetakene om styrebehandlede innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for neste 
år. Det er tilstrekkelig med en kort beskrivelse av bakgrunn og formål for den enkelte 
revisjonen som foreslås, og det bes om inntil tre forslag til revisjonsplanen.  
 
Sunnaas sykehus HF mottok en slik anmodning i mai 2019, og Foretaksledelsen foreslår 
følgende innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2020: 
 
Kartlegge om og på hvilken måte kjent eller mistenkt smitte formidles til neste 
behandlingssted.  
Bakgrunn: Det er økning i antall pasienter med antibiotikaresistente bakterier i Norge.  
Formål: Ved å kjenne til smittestatus før innleggelse, kan forebyggende smitteverntiltak 
iverksettes for å unngå smittespredning til andre pasienter, ansatte og sykehusmiljøet. Dette 
medfører en trygg og god mottagelse av pasienten i tråd med Smittevernloven: Ingen 
nødvendig undersøkelse eller behandling utsettes på grunn av påvist smitte eller ved 
mistanke om smitte. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør anbefaler at styret støtter følgende innspill til konsernrevisjonens 
revisjonsplan for 2020: 
 
Kartlegge om og på hvilken måte kjent eller mistenkt smitte formidles til neste 
behandlingssted.  
Bakgrunn: Det er økning i antall pasienter med antibiotikaresistente bakterier i Norge.  
Formål: Ved å kjenne til smittestatus før innleggelse, kan forebyggende smitteverntiltak 
iverksettes for å unngå smittespredning til andre pasienter, ansatte og sykehusmiljøet. Dette 
medfører en trygg og god mottagelse av pasienten i tråd med Smittevernloven: Ingen 
nødvendig undersøkelse eller behandling utsettes på grunn av påvist smitte eller ved 
mistanke om smitte. 
 
 
 
Trykte vedlegg: 0 
Utrykte vedlegg: 0 

 


