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Innspill til revisjonsplan 2023 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret ved Sunnaas sykehus HF anbefaler følgende konsernrevisjoner 2023 i Helse Sør-Øst RHF: 
 
Forslag 1:  
Informasjonssikkerhet og personvern 
Bekrefte etterlevelse av lovverk og styrende dokumentasjon innenfor informasjonssikkerhet og 
personvern som omfatter opplæring av ledere og ansatte 
 
Forslag 2:  
Risiko for driftsforstyrrelser med virkning på pasient- og ansatte sikkerheten  
Gjennomfører helseforetakene aktsomhetsvurderinger, identifiserer og håndterer risiko for skader 
på bygg eiendom og infrastruktur, og forstyrelser til sykehusdrift knyttet til klimaendringer og 
ekstremvær? 

 
 
 
 
 
 
Nesodden, 21.09.2022 
 
 
 
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. 
Innspill til revisjonsplanen skal gi en kort beskrivelse av risikoområdet, bakgrunn og 
mål, samt formål med revisjonen. Det bes om 1-2 forslag til revisjonsplanen   

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. Frist for innspill er 6. oktober 2022.  
 
Foretaksledelsen foreslår følgende innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2023: 

 
Forslag 1: Risikoområde: Informasjonssikkerhet og personvern 
 
Bekrefte etterlevelse av lovverk og styrende dokumentasjon innenfor informasjonssikkerhet og 
personvern som omfatter opplæring av ledere og ansatte 
 

- Finnes rutiner/retningslinjer som sørger for tilstrekkelig kompetanse hos systemeier og 
systemansvarlig (HF) og samarbeid med tjenesteansvarlig (SP), herunder aksept og forståelse 
av risiko  

- Hvordan jobbes det med oppbygging av sikkerhetskultur? 
- Etterlevelse av sikkerhetsinstruks. 
- Etterleves utføring av risikoreduserende tiltak som anbefalt i ROSer?  

 
Bakgrunn og formål med revisjon:  
Helse Sør-Øst har som ett av sine mål at ny teknologi skal bedre og effektivisere pasientbehandling 
og understøtte nye typer helsetjenester. For å nå målet må det sikres modenhet og kompetanse 
innen informasjonssikkerhet og personvern. Det er viktig å få bekreftet etterlevelse av lovverk og at 
styrende dokumentasjon følges innenfor viktige temaer som gjelder informasjonssikkerhet og 
personvern. Risikoområdet har også vært løftet inn i risikomatrisen i ledelsens gjennomgang av 
styringssystemet. Det er også gjennomført to interner revisjoner innenfor området de siste årene.  
For mer informasjon se vedlegg 2 fra informasjonssikkerhetsleder 

 
Forslag 2: Risikoområde: Risiko for driftsforstyrrelser med virkning på pasient- og ansatte sikkerheten 
 
Gjennomfører helseforetakene aktsomhetsvurderinger, identifiserer og håndterer risiko for skader til 
bygg eiendom og infrastruktur, og forstyrelser til sykehusdrift knyttet til klimaendringer og 
ekstremvær? 
 

Bakgrunn og formål med revisjonen:  
I 2020 oppdrag og bestilling til helseforetakene krever Helse Sør-Øst, som en oppfølging av 
eierskapsmeldingen at «Helseforetaket bes om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med 
anerkjente metoder for å identifiser og håndtere risikoen foretakets virksomhet påfører samfunn, 
mennesker, miljø og klima». Ekstremvær og andre virkninger av klimaendringer kan forårsake skader 
på spesialisthelsetjenestens eiendom og infrastruktur, med risiko for økonomiske tap for samfunnet, 
og driftsforstyrrelser med virkninger på pasientsikkerhet.  
Revisjonen vil tidsmessig passe godt med Norges forpliktelser i forbindelse med HODs undertegning 
av COP26 Helseprogram, som inkluderer en forpliktelse til å arbeide med vurdering av 
klimaendringsrisiko og klimatilpasning. For mer informasjon se vedlegg 3 fra miljøleder 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-lanserer-klimaforpliktelser-pa-helsefeltet/id2885909/
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3. Administrerende direktørs anbefaling 

Administrerende direktør anbefaler at styret støtter følgende innspill til konsernrevisjonens 
revisjonsplan for 2023: 
 
Forslag 1:  
Informasjonssikkerhet og personvern 
Bekrefte etterlevelse av lovverk og styrende dokumentasjon innenfor informasjonssikkerhet og 
personvern som omfatter opplæring av ledere og ansatte 
 
Forslag 2:  
Risikoområde: Risiko for driftsforstyrrelser med virkning på pasient- og ansatte sikkerheten 
Gjennomfører helseforetakene aktsomhetsvurderinger, identifiserer og håndterer risiko for skader 
på bygg eiendom og infrastruktur, og forstyrelser til sykehusdrift knyttet til klimaendringer og 
ekstremvær? 

 
 
 
Vedlegg:  
 
Sak 5022 2022-09-21 Vedlegg 1 - Innspill til revisjonsplan 2023 for konsernrevisjonenen i Helse Sør-
Øst  
Sak 5022 2022-09-21 Vedlegg 2 - Innspill fra informasjonssikkerhetsleder  
Sak 5022 2022-09-21 Vedlegg 3 - Innspill fra miljøleder 


