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Stavanger 29. mars 2010

Til styret i Helse Vest RHF

Formålet med denne presentasjonen er å presentere resultatene av vår årsoppgjørsrevisjon av Helse Vest RHF’s regnskap for 

2010.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den

norske Revisorforening. Vår oppgave er å gjennomføre en profesjonell og uavhengig etterprøving av regnskapet for å kunne 

bekrefte at det er utarbeidet i samsvar med God Regnskapsskikk.

I samsvar med god revisjonsskikk har vi innhentet tilstrekkelig forståelse av den interne kontrollen til å kunne planlegge 

revisjonen og å fastsette type, tidspunkt og omfang av våre revisjonshandlinger. Vi er imidlertid ikke bedt om å utføre, og har 

heller ikke utført, en revisjon av internkontrollen over finansiell rapportering.

Denne rapporten er utarbeidet utelukkende for bruk av styret og ledelsen og er ikke ment for og skal ikke brukes av andre. 

Innholdet er i samsvar med kravene i ISA 260 – Kommunikasjon om revisjonsmessige forhold med dem som har overordnet 

ansvar for styring og kontroll.

Med vennlig hilsen

Ernst & Young AS

Nicolai Homme

Vassbotnen 11 Forus, NO-4313 Sandnes

Postboks 8015, NO-4068 Stavanger

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA

Tlf.: + 47 51 70 66 00

Fax: + 47 51 70 66 01

www.ey.no

Medlemmer av Den norske Revisorforening
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Revisors kommunikasjon

Krav til kommunikasjon om revisjonsmessige forhold til

styret 

► Vurdering av revisjonsmessige forhold av interesse for styring og 

kontroll som fremkommer gjennom revisjonen

▬ Feil avdekket av revisor, enten de er korrigert eller ikke, som har eller 

kunne hatt betydelig effekt for foretakets regnskap

▬ Forventede avvik fra normal revisjonsberetning

► Krav som følger av revisorloven

▬ Tilleggskrav om bl.a. rapportering av forhold som kan føre til ansvar 

for medlem av styret eller daglig leder

► Krav om rettidig rapportering muntlig eller skriftlig
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Årets risikoforhold
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Vesentlige risikoforhold

► Risikokartet oppsummerer forhold som 

krever stort fokus i vår revisjon

► De ”røde” risikoforholdene er tema med 

høy iboende risiko og store tall. Iboende 

risiko vurderes som høy ved

─ Stor grad av skjønn

─ Ikke-rutinemessige transaksjoner/vurderinger

─ Komplekse transaksjoner/regler

► Noen av risikoforholdene i risikokartet 

kommenteres på de følgende sidene

▬ Kommentarene tar utgangspunkt i hver av 

helseforetakenes vurderinger. Så lenge vi ikke gir 

uttrykk for noe annet, har vi ingen vesentlige 

innvendinger mot helseforetakenes vurderinger 

Inntekt

Pensjon

Anlegg under 

utførelse

Overlege-

permisjon

Lønn

Skjønnsmessige

avsetninger

Risikoforhold i regnskapet



Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon
- anlegg under utførelse

Område Kommentarer

Anlegg under utførelse

Utgifter til anlegg under utførelse kan 

ikke balanseføres før det er sannsynlig 

at anlegget vil bli anskaffet . Større 

prosjekter har ofte utgifter i tidlige faser 

som idefasen og konseptfasen som 

derfor ikke kan balanseføres, heller ikke 

i ettertid når sannsynlighetskravet er 

oppfylt.

► Etter vår mening er kravene til balanseføring oppfylt
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Større balanseførte anlegg under 

utførelse

2010 2009

Kronstad DPS (HBE) 39 mill 10 mill

Barne- og ungdomssenter/barnepsyk (HBE) 92 mill 49 mill

Brannteknisk oppgradering (HBE) 0 mill 12 mill

Sandviken Sykehus –nytt bygg (HBE) 11 mill 3 mill

BUPA (HS) 30 mill 15 mill

MOBA. 3. etasje (HS) 38 mill 31 mill

Mikrobiologi (HS) 21 mill 3 mill

Kjøkken Forus (HS) 11 mill 3 mill

Stord Sykehus, ombygging til ny MR/CT 15 mill 0 mill



Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon
- driftsmidler 

Område Kommentarer

Avskrivning

Helse Vest har fastsatt retningslinjer for 

avskrivning. Bygg skal dekomponeres 

og hver komponent skal avskrives i 

forhold til komponentens forventede 

levetid.

Nedskrivning

Nedskrivning kan være aktuelt når 

driftsmidler ikke lenger brukes (skrapes 

eller erstattes) og ved enkelte 

bruksendringer

 Helse Førde har enkelte bygg hvor det er stilt spørsmål ved om 

balanseført verdi er høy i forhold til bruken av byggene. Dette gjelder 

blant annet sykehusbygg i Florø. Sykehusbygget er nå lagt ut for salg, 

med prisantydning på 24 mill

Prisantydning er brukt som beste estimat på virkelig verdi av bygget. 

Den balanseførte verdien av bygget er derfor nedskrevet med 45 mill, 

slik at bygget ved utgangen av 2010 står bokført til 24 mill

► Hos Helse Bergen er en del av sentralblokkens 2.etasje fraflyttet, og 

det er fattet vedtak om riving. Denne delen av bygningen er derved 

nedskrevet med 8 MNOK i 2010

► Gjennomgang av anleggsmidler hos Helse Stavanger avdekket at 

mikrobiologibygg og kjøkkenbygg Forus skulle ha vært nedskrevet med 

1,9 MNOK som følge av ukurans/at komponenter kasseres. Dette er 

korrigert i det endelige regnskapet
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Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon
- lønn

Område Kommentarer

Generell iboende risiko ► Helseforetakene har mange ansatte og det skjer stadig endringer som 

påvirker lønnen den ansatte skal ha, for eksempel endringer i 

turnuser. Det hender at det er forsinkelser i justering av lønn slik at 

ansatte får for mye/lite lønn som blir korrigert senere. Vi har dog 

ingen indikasjon på vesentlige feil i foretakets lønnskostnad

Avsetning variabel lønn ► Helseforetakene har avsatt for lønnskostnader  inkl sosiale kostnader. 

Beregning av avsetning har tatt utgangspunkt i utbetalt lønn i januar 

2011 og analysert hvor mye av denne utbetalingen som  gjelder timer 

arbeidet i 2010. Vi har ikke avdekket noen avvik knyttet til disse 

avsetningene
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Avsetning variabel 

lønn:

2010 2009

Helse Bergen 59 mill 47 mill

Helse Stavanger 28 mill 29 mill

Helse Fonna 20 mill 16 mill

Helse Førde 13 mill 13 mill

Sum 120 mill 105 mill



Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon
- lønn

Område Kommentarer

Sykepengerefusjon ► Helse Bergen

► Bokførte krav pr 31.12.2010 er ca kr 73 mill (ca kr 62 mill i 

2009). Ingen krav eldre enn 2009

► Helse Stavanger

► Bokført krav per 31.12.2010 er kr 21 mill (ca kr 26 mill i 2009). 

Av dette er kr 0,2 mill fra 2009

► Helse Fonna

► Bokførte krav relatert til sykepengerefusjoner pr 31.12.2010 er 

kr 10,6 mill. Av dette er kr 1,3 mill fra 2008 og kr 1 mill fra 

2009. Foretaket har avsatt kr 1,7 mill til tap på krav

► Helse Førde

► Bokførte krav relatert til sykepengerefusjoner pr 31.12.2010 er 

kr 18,6 mill 

► Kr 8,5 mill av sykepengekravene er fra 2007 og 2008. 

Foretaket vil i 2011 arbeide for å få NAV til å gjøre opp de 

gamle kravene
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Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon
- overlegepermisjon

Område Kommentarer

Overlegene opptjener løpende rettighet til 

å ta ut permisjon med lønn. Helse-

foretakene avsetter løpende for opptjening 

av rettighet. Når overlegene tar ut 

permisjonen, blir lønn utbetalt i permisjons-

perioden regnskapsført mot avsetningen 

slik at regnskapet ikke belastes med 

lønnskostnad i permisjonsperioden.

Avsetningen for overlegepermisjon 

baseres på oversikter over hvor mange 

måneder hver enkelt overlege har opptjent. 

Disse multipliseres med dagens lønn (inkl. 

sosiale påslag).

Det forventes ikke at all opptjent permisjon 

tas ut, og avsetningen reduseres i forhold 

til forventet uttakstilbøyelighet som er 

estimert ut fra faktisk permisjonsuttak de 

siste årene.

► Følgende tabell viser gjennomsnittlige uttakstilbøyeligheter som er 

beregnet for den opptjente men ikke uttatte permisjonen og hvilken 

avsetning dette har gitt i årsregnskapet:
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HBE HST HFO HFØ

Uttaks-

tilbøye-

lighet

Avsetn-

ing i 

regn-

skapet

Uttaks-

tilbøye-

lighet

Avsetn-

ing i 

regn-

skapet

Uttaks-

tilbøye-

lighet

Avsetn-

ing i 

regn-

skapet

Uttaks-

tilbøye-

lighet

Avsetn-

ing i 

regn-

skapet

2006 68 % 96 mill 52 % 36 mill 90 % 22 mill 83 % 20 mill

2007 71 % 113 mill 47 % 35 mill 90 % 23 mill 83 % 14 mill

2008 74 % 128 mill 53 % 34 mill 70 % 23 mill 40 % 14 mill

2009 72 % 126 mill 42 % 33 mill 70 % 23 mill 40 % 14 mill

2010 71 % 133 mill 36 % 29 mill 70 % 21 mill 37 % 19 mill



Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon
- pensjon

Område Kommentarer

Den regnskapsmessige pensjons-

kostnaden er beregnet av aktuar og er 

basert på en rekke forutsetninger om 

fremtidig lønnsvekst, avkastning osv. 

Faktisk utvikling kan avvike fra 

forutsetningene og oppdaterte beregninger 

vil endre beregnet pensjonsforpliktelse. 

Slike endringer som gjelder tidligere års 

opptjening, kan i samsvar med gjeldende 

regnskapsregler håndteres som 

uamortisert estimatavvik som innebærer 

utsatt kostnadsføring/inntektsføring av 

endringene. 

Resultatføring planendring er knyttet til to 

forhold:

1. Endring av pensjonsregulering av 

offentlige pensjoner fra  G-regulering til 

lønnsvekst – 0,75% poeng. 

2. Effekten av justering av levealder 

for årskullene 1953 og tidligere som 

følge av økt levealder 

 Tabellen nedenfor viser pensjoner bokført i de ulike foretakene:
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HBE HST HFO HFØ

Balanseført forpliktelse 31.12.2009 -279 mill - 105 mill - 91 mill - 50 mill

Årets pensjonskostnad -37 mill - 20 mill - 3 mill - 14mill

Årets innbetaling (premie/arbeidsgiveravgift) 651 mill 401 mill 212 mill  173 mill

Balanseført forpliktelse 31.12.2010 

(eiendel)
335 mill 276 mill 124 mill 109 mill

Brutto pensjonsforpliktelse - 10 213 mill - 6 213 mill - 3 633 mill -2 678 mill

Pensjonsmidler 7 735 mill 4 707 mill 2 737 mill 2 009 mill

Arbeidsgiveravgift - 349 mill -213 mill - 124 mill - 87 mill 

Uamortisert estimatavvik 3 162 mill 1 995 mill 1 144 mill 865 mill

Sum = balanseført forpliktelse 31.12.2010 335 mill 276 mill 124 mill 109 mill

Brutto pensjonskostnad 999 mill 600 mill 342 mill 260 mill

Avkastning på pensjonsmidler - 403 mill - 245 mill -144 mill - 104 mill

Arbeidsgiveravgift og 

administrasjonskostnad
128 mill 68 mill 42 mill 28 mill

Amortisering estimatavvik 63 mill 51 mill 24 mill 22 mill

Resultatført planendring (- = inntektsføring) - 750 mill -454 mill -267 mill -193 mill

Sum = årets pensjonskostnad 37 mill 20 mill -3 mill 13 mill



Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon
- skjønnsmessige avsetninger

Område Kommentarer

Enkelte regnskapsposter er beheftet med 

usikkerhet.  Dette gjelder blant annet 

avsetninger som må baseres på skjønn . 

Anvendelse av beste estimat er i samsvar 

med regnskapsloven, men vi påpeker at 

endelig oppgjør eller senere revurderinger 

kan medfører resultateffekter i senere 

perioder.  

► Tabellen nedenfor viser noen av de skjønnsmessige avsetningene som 

historisk har vært beregnet med stor grad av skjønn. Helseforetakene 

har etter hvert fått bedre systemer for å måle grunnlaget for postene.  

Det er ikke store endringer i avsetningene fra 2009:
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HBE HST HFO HFØ

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Pasienter under 

behandling
9 mill 8 mill 6 mill 5 mill 2 mill 2 mill 2 mill 2 mill

Overført ferie -26 mill -30 mill -13 mill -12 mill -1 mill -1 mill -6 mill -7 mill

Overført avspasering -21 mill - 9 mill -15 mill -2 mill -4 mill -3 mill -7 mill -6 mill

Pasientskade -12 mill - 11 mill - 6 mill -6 mill -5 mill -4 mill -3 mill -3 mill



Intern kontroll – Felles tilbakemelding
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Område Kommentar

Regnskaps-

avslutningsprosessen

 Alle avstemminger var klare ved oppstart av vår revisjonen. Kvaliteten på 

avstemmingene kan i enkelte tilfeller bli bedre. Vi anbefaler at det utarbeides felles 

avstemmingsmaler på konsernnivå

 Vår gjennomgang  av regnskapene avdekket en god del feil i noteinformasjon. Vi 

anbefaler  at det utarbeides en felles sjekkliste for avstemming av noter mot 

underdokumentasjon/herunder gjerne en mal for hvilke konti som skal inngå i de ulike 

notene. Sjekklisten bør gjennomgås av hvert enkelt foretak før regnskapet leveres til 

revisjonen

Inntekter

 Fullstendigheten av pasientdata er vanskelig å kontrollere, dvs. om alle 

pasientbehandlinger som er registrert i pasientsystemet DIPS blir korrekt overført til 

foretakets database, og således blir medtatt i de bokførte ISF-inntekter. Fullstendighet 

av datauttrekk blir ikke avstemt mot DIPS, da foretaket stoler på programmering fra 

systemleverandør

 Foretakene kan fortsatt samarbeide mer på tvers, eksempelvis for å få rettet opp  / gi 

hverandre tilbakemeldinger om feilkoder i DIPS

 Det gjøres løpende analyser av kodekvalitet, herunder følges det opp at det ikke ligger 

pasienter med DRG-kode 470 ved tertialrapporteringen til NPR



Intern kontroll – Felles tilbakemelding
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Område Kommentar

Lønn  Foretakene opererer med gjennomsnittsberegnet turnus, eller 35,5 timers arbeidsuke. 

Endring i turnusplaner som gjennomsnittsberegnes skal formelt godkjennes av 

tillitsvalgt og leder i GAT for å tre i kraft, alternativt inngås individuell skriftlig avtale 

med den ansatte. Når turnus godkjennes i GAT låses den for endring, og turnus  blir 

således av praktiske årsaker ikke alltid signert ut i GAT av overordnede 

 Foretakene gjennomfører en rekke kontroller på lønnsområdet. Vi anbefaler at 

foretakene tar i bruk sjekklister, hvor ansvarsfordeling og status på gjennomføring av 

kontrollene fremgår

Konsernmellomværende  Konsernmellomværender skal avstemmes månedlig. Vår gjennomgang viser at ikke 
alle mellomværender er avstemt mot motpart månedlig 

Driftsmiddel  Foretakene har en utfordring med å holde anleggsregistrene ajour. Det er også 
tungvint å finne link mellom anleggsmiddel og underliggende anleggsmiddel. Dette 
innebærer risiko for at anleggsmiddel som er kassert/tatt ut av bruk, fortsatt ligger inne 
i anleggsregister. Det er viktig at foretakene etablerer rutiner som sikrer at all 
kassasjon/uttak av driftsmidler meldes til den som er ansvarlig for å oppdatere 
anleggsregisteret. Utarbeidelse av standard formularer vil lette dette arbeidet 



Intern kontroll– Helse Førde

Område Observasjon Risikoer og anbefalinger

Generelt  Regnskapsavdelingen er sårbar for 
fravær og har begrenset med ressurser 
til å følge opp månedsrapporteringen/ 
overordnede avstemminger av ISF-
inntekter/ konsernmellomværender, 
anleggsmidler mv.

 Foretaket bør tilstrebe at regnskapsavdelingen har 

tilstrekkelig kapasitet til å følge opp de overordnede 

avstemminger 

ISF-inntekter  Foretakets avstemming av bokførte 
ISF-inntekter kan forbedres

 Vi anbefaler at foretaket avstemmer ISF- inntekter 

mot underliggende produksjonsrapporter månedlig 

Lønn  Foretaket gjennomfører en rekke 
kontroller på lønnsområdet, men ikke 
alle er like formaliserte

 Foretaket hadde per 31.12. utestående 
sykepengekrav fra 2007 og 2008 på 
totalt 8,5 MNOK

 Vi anbefaler at foretaket tar i bruk en sjekkliste for å 

dokumentere at kontrollene er utført, hvem som har 

utført kontrollene og tidspunkt for utførelse

 Vi anbefaler foretaket å ha en tett oppfølging mot 

NAV i 2011 slik at de gamle sykepengekravene blir 

gjort opp
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Intern kontroll – Helse Bergen

Område Observasjon Risikoer og anbefalinger

ISF-inntekter  ISF-inntekter avstemmes hver måned mot 
Klinikkbarometer

 Løpende oppfølging av kodekvalitet, men pga. 

store transaksjonsmengder, tas det ikke vare på 

de ulike analysene av kodekvalitet, herunder 

dokumentasjonen av avdelingenes oppfølging. 

 Gode rutiner for oppfølging av feilkoding 

gjenspeiles dog ved at det ikke skjer omfattende 

endringer  i den medisinske kodingen etter at 

tertialrapporteringen til NPR er sendt

Lønn  Lønnsavdelingen har utarbeidet en web-
basert løsning for innmelding av endringer i 
faste lønnsdata. Dette er med på å sikre en 
mer tidsriktig, fullstendig og korrekt 
registrering av faste lønnsdata.

 All relevant informasjon ligger lett tilgjengelig 
på internweb. Derved reduseres mengden 
med spørsmål til lønnsavdelingen og  de kan 
fungere mer som en støttefunksjon 

 Foretaket har også en egenutviklet modul for 
oppfølging av sykepengekrav. Det er stor 
fokus på at krav meldes inn fortløpende og 
hver måned sendes det ut lister over 
registrerte fravær til hver enkelt avdeling. 
Avdelingsledere/ controllere gjennomgår 
listene for fullstendighet
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Intern kontroll – Helse Stavanger

Område Observasjon Risikoer og anbefalinger

ISF-inntekter

Lønn

Driftsmidler

 Foretaket sine rutiner for avstemming 
av og dokumentasjon bokførte ISF-
inntekter kan forbedres

 Endringer i turnus skal formelt 
godkjennes av tillitsvalgt og 
avdelingsleder i 
ressursplanleggingsverktøyet, GAT. 
Vår gjennomgang viste at det ofte ikke 
skjer

 Foretaket  har i 2010 utført en 
begrenset kontroll av anleggsmidler 
med tanke på nedskrivning. 

 Vår gjennomgang av anlegg under 
utførelse avdekket behov for 
nedskrivinger på Mikrobiologibygg og 
Kjøkken Forus med til sammen 1,9 
MNOK. Dette er korrigert i regnskapet 
for 2010

 Vi anbefaler at foretaket avstemmer bokførte ISF-

inntekter mot underliggende produksjonsrapporter 

månedlig 

 Det er spesielt viktig at det skrives ut og oppbevares 

DRG-rapporter hver enkelt tertialrapportering, da 

foretaket ikke får kompensert for kodeendringer som 

skjer etter at tertialene er stengt

 Siden det er turnusen som danner grunnlag for 

beregning og utbetaling av faste tillegg i GAT, 

anbefaler vi at foretaket innskjerper sine rutiner på 

området

 Vi anbefaler at foretaket årlig foretar en full 
gjennomgang av anleggsmidler med hensyn til mulig 
nedskrivning
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Intern kontroll – Helse Stavanger

Område Observasjon Risikoer og anbefalinger

ISF-inntekter  Foretaket sine rutiner for avstemming 
av og dokumentasjon bokførte ISF-
inntekter kan forbedres

 Vi anbefaler at foretaket avstemmer bokførte ISF-

inntekter mot underliggende produksjonsrapporter 

månedlig 

 Det er spesielt viktig at det skrives ut og oppbevares 

DRG-rapporter hver enkelt tertialrapportering, da 

foretaket ikke får kompensert for kodeendringer som 

skjer etter at tertialene er stengt

Lønn  Endringer i turnus skal formelt godkjen-
nes av tillitsvalgt og avdelingsleder i 
ressursplanleggingsverktøyet, GAT. 
Vår gjennomgang viste at det ofte ikke 
skjer

 Siden det er turnusen som danner grunnlag for 

beregning og utbetaling av faste tillegg i GAT, 

anbefaler vi at foretaket innskjerper sine rutiner på 

området

Driftsmidler  Foretaket  har i 2010 utført en 
begrenset kontroll av anleggsmidler 
med tanke på nedskrivning

 Vår gjennomgang av anlegg under 
utførelse avdekket behov for 
nedskrivinger på Mikrobiologibygg og 
Kjøkken Forus med til sammen 1,9 
MNOK. Dette er korrigert i regnskapet 
for 2010

 Vi anbefaler at foretaket årlig foretar en full gjennom-

gang av anleggsmidler med hensyn til mulig 

nedskrivning
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Intern kontroll – Helse Fonna

Område Observasjon Risikoer og anbefalinger

ISF-inntekter  Helse Fonna har etablert mange gode 
kontrolltiltak for å sikre god kvalitet på 
den medisinske kodingen. Våre 
kontrollhandlinger har avdekket at det 
likevel skjer en del endringer i den 
medisinske kodingen etter at tertialene 
er rapportert til NPR 

 Foretaket sine rutiner for avstemming 
av bokførte ISF- inntekter kan 
forbedres

 Siden foretaket ikke får økonomisk kompensasjon for 

kodeendringer som skjer etter at tertialene er 

rapportert til NPR stengt bør foretaket tilstrebe å kode 

medisinsk riktig innenfor de økonomiske tidsfristene 

som foreligger 

 Vi anbefaler at foretaket avstemmer bokførte ISF-

inntekter mot underliggende produksjonsrapporter 

månedlig. DRG-rapportene må oppbevares som en 

del av dokumentasjonen

Lønn  Kontrollhandlinger på lønnsområdet  
avdekket at det i enkelte tilfeller 
manglet dokumentasjon av faste 
lønnsopplysninger slik som 
ansettelseskontrakt, endringsmeldinger 
og ansiennitetsskjema

 Endringer i turnus skal formelt godkjen-
nes av tillitsvalgt og avdelingsleder i 
ressursplanleggingsverktøyet, GAT. Vår 
gjennomgang viste at det ofte ikke skjer

 Vi anbefaler foretaket å innskjerpe sine rutiner på 

området slik at ingen faste lønnsdata registres i 

lønnssystemet før det foreligger formelt godkjent 

grunnlag

 Siden det er turnusen som danner grunnlag for 

beregning og utbetalign av faste tillegg i GAT, 

anbefaler vi at foretaket innskjerper sine rutiner på 

området
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Intern kontroll – Helse Fonna

Område Observasjon Risikoer og anbefalinger

Driftsmidler  Vår gjennomgang av anleggsmidler per 

31.12. viste at foretaket hadde uvanlig 

store investeringer i desember . Av årets 

totale investeringene på 110 MNOK var 

omlag halvparten av investeringene 

foretatt i desember og mye tett opp til 

årsskiftet. Nærmere gjennomgang av 

fakturaene viste at der var foretatt 

forskuddsfaktureringer i størrelsesorden 

2-3 MNOK, dvs. at leveransen ikke hadde 

funnet sted per 31.12. 

Strengt tatt skulle disse beløpene vært 

registret som forskudd til leverandør og 

ikke som anlegg under utførsle per 31.12. 

Ingen av anleggene var påbegynt 

avskrivninger per 31.12., og feilføringene 

har således ingen resultatmessig effekt

 På bakgrunn av dette anbefaler vi foretaket å 

innskjerpe sine kontrollrutiner på området 
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IT-revisjon – sentrale observasjoner og anbefalinger
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Vurdering Område Observasjon Forslag til tiltak

Overordnet 

ledelse

► Helseforetakene har en rekke gode rutiner .

knyttet til flere av sine forretningskritiske IT-prosesser og 

de har eierskap knyttet til disse prosessene. 

► Videreføre dagens praksis.

► Være oppmerksom på praktiske 

konsekvenser av endrede 

rammebetingelser.

Endringsledelse ► Generelt sett er endringsprosessen i Helseforetakene god. 

► Det er etablert rutiner og prosedyrer for hvordan endringer 

skal håndteres.

► Etterlevelsen av de rutiner og prosedyrer som er utarbeidet  

har rom for forbedring.

► Ytterligere tilstrebe etterlevelse av 

vedtatte rutiner og prosedyrer.

Tilgangskontroll ► Helseforetakene har etablert  rutiner og prosedyrer for 

håndtering av tilgangskontroll. 

► Infrastrukturmessig er sikkerheten til systemene forbedret 

fra fjoråret.

► Det er rom for forbedring hva gjelder håndtering av 

sluttede brukere samt overvåking / oppfølging av 

brukermassen. Dette gjelder både operativsystem, 

database og applikasjon.

► Det bør ytterligere tilstrebes etterlevelse 

av vedtatte rutiner og prosedyrer for 

bedre å ivareta sikkerheten når personer 

slutter.

► Vi anbefaler regelmessige 

gjennomganger av brukermassen i 

operativsystem, databaser og 

applikasjoner.

Gul

Grønn

Grønn

Anvendelse av informasjonsteknologi er en vesentlig bidragsyter for å sikre effektivitet i selskapets øvrige prosesser. 

Gode styringsprinsipper og kontrolltiltak skal sikre at risikoene håndteres på en forsvarlig måte. Tabellen oppsummerer 

de viktigste observasjoner omkring overordnet ledelse, endringsledelse og tilgangskontroll i IT-miljøet. 



Øvrige vesentlige forhold

Område Kommentarer

Uenighet med ledelsen 

Vi plikter å informere om ev. uenighet med 
ledelsen om forhold som vesentlig kan 
påvirke regnskapet.

► Vi har ikke hatt vanskeligheter i samarbeidet med ledelsen i 

gjennomføringen av revisjonen

► Vi har ingen områder hvor vi er uenige med ledelsen i deres 

vurderinger

Avdekkede feil 

Vi skal informere styret/ revisjonsutvalget 

om avdekkede feil, korrigerte eller ikke, 

som har eller kunne hatt vesentlig effekt på 

regnskapet. 

► I Helse Stavanger avdekket vi at det ikke er avsatt feriepenger på 

skyldige overlegepermisjoner. Manglende avsetning utgjør ca. kr 3 mill.

► Utover dette har vi ikke avdekket vesentlige feil i regnskapet, og 

summen av de feil som er avdekket, er ikke så stor at det får 

konsekvens for vår revisjonsberetning.

Nummererte brev

Etter revisorloven er vi pliktig å sende 

nummerert brev når vi avdekker forhold 

som er nærmere listet i revisorloven § 5-2

► Ingen nummererte brev er sendt

Revisjonsberetning
► Vi planlegger å utstede en ren revisjonsberetning uten forbehold eller 

presiseringer
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