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Plan for internrevisjoner 2022-23 i Sykehuset Østfold HF 
 
 

Plan for interne revisjoner 2022-2023 bygger på vurderinger av virksomhetens risikobilde og 
kjente svakheter, prioritert i henhold til risiko og vesentlighet. Oppfølging av tidligere  
gjennomførte eksterne tilsyn, konsernrevisjoner og interne revisjoner inkluderes i planen. 

 
 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
Styret godkjenner plan for internrevisjoner 2022-23 i Sykehuset Østfold HF. 
 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 16.05.2022 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  Plan for internrevisjoner 2022-23 i Sykehuset Østfold HF 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør har fokus på aktiviteter og tiltak som bidrar til å sikre tilfredsstillende  
virksomhetsstyring, internkontroll og risikostyring i Sykehuset Østfold (SØ). Gjennom interne  
revisjoner kan ledelsen få undersøkt og eventuelt bekreftet om det er etablert god styring og  
kontroll, om internkontrollen virker som forutsatt for å gi rimelig sikkerhet for at målene nås, og  
om rapporteringen er pålitelig.  
 

Hovedhensikten med interne revisjoner er å oppnå læring og forbedring og sørge for at  
praksis er i tråd med føringer i lover, forskrifter og SØs interne prosedyrer. Det skal også bidra til at 
lederne kan få rimelig sikkerhet for at virksomheten de leder er hensiktsmessig, sikker og effektiv  
 

Det tas forbehold om at revisjonsplanen må oppdateres dersom det skulle oppstå endringer i  
risikobildet som krever undersøkelse og kontroll på kort varsel. 
 

2. Faktabeskrivelse 

SØ har etablert funksjonen for internrevisjon ved avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet. På 
oppdrag fra administrerende direktør gjennomfører avdelingen, i samarbeid med andre 
stabsfunksjoner og rådgivere i klinikken, interne revisjoner og bidrar til å følge opp ansvar for 
etablering og gjennomføring av en tilfredsstillende internkontroll. Fagrevisorer benyttes når det er 
behov for fagkompetanse innen revisjonsområdet.  
 

Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet gjennomfører også andre kontrollaktiviteter som 
oppfølging av krav knyttet til audit og kvalitetskontroller av dokumentasjon i pasientjournal og 
sikkerhetsrunder med fokus på pasientsikkerhet, informasjonssikkerhet, personvern og 
taushetsplikt. Smittevernrevisjoner gjennomføres i samarbeid med avdeling for smittevern.  
 

Sykehusapotekene gjennomfører iht. avtale legemiddelrevisjoner i spesialavdelinger, 
døgnområder og poliklinikker i SØ. Det gjennomføres fellesrevisjoner etter mal fra Helse Sør-Øst 
RHF (HSØ), hvor tema for 2022 er Legemiddelhåndtering i prehospital klinikk, ambulansetjenesten 
på systemnivå (opplæring, vedlikehold, prosedyrer, dokumentasjon og kontrollrutiner mm). 
  

Avdelinger og seksjoner som er ISO-sertifisert og/eller har akkreditering, gjennomfører revisjoner i 
henhold til gitte krav og standarder for å følge opp systemkrav knyttet til sertifikatene.  
 

SØ er miljøsertifisert som Grønt sykehus iht. kravene i ISO 14001, og dette følges systematisk opp 
med egne miljørevisjoner. 
 

Kildene som danner grunnlag for revisjonsplanen er blant annet: 
• innmeldte behov og ønsker fra administrerende direktør, klinikk- og avdelingssjefer 
• foretakets risikovurderinger 
• uønskede hendelser eller svikt som meldes i avvikssystemet 
• forbedringsområder som fremkommer etter pasientklager 
• brukerundersøkelser  
• avvik og forbedringsområder som avdekkes under eksterne tilsyn 
• funn som fremgår av Riksrevisjonens undersøkelser 
• funn fra konsernrevisjonens interne revisjoner 
• funn fra interne revisjoner i foretakets egen regi 
• oppfølging av det systematiske HMS arbeidet, vernerunder og medarbeiderundersøkelsen 
 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 23. mai 2022 Side 3 av 3 

Styresak nr.: 44-22  

 
Strukturen for interne revisjoner bygger på prinsipper og ansvarsforhold som er lagt til grunn for 
god virksomhetsstyring i HSØ. 
SØ arbeider med implementering av ny elektronisk revisjonsmodul som ble iverksatt 1.1.22.   
 

Kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten integreres i 
revisjonsgrunnlaget til samtlige revisjoner som gjennomføres i perioden, uavhengig av 
revisjonstema. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Revisjonsplanen bygger på kjente svakheter og vurdering av risiko i virksomheten. Hensikten er å  
rette interne revisjoner inn mot områder som er utsatt for manglende måloppnåelse, manglende  
etterlevelse av lov- og regelverk eller der hvor rapportering og styringsinformasjon er utilstrekkelig 
eller upålitelig. Prioritering er gjort ut fra en vurdering av risiko og vesentlighet og hensiktsmessig 
disponering av foretakets ressurser til interne revisjoner, slik at man samlet sett oppnår bred 
revisjonsmessig dekning i en helhet som inkluderer konsernrevisjonen i HSØ og eksterne tilsyn.  
 

Resultater fra interne revisjoner, samt oppfølging av handlingsplaner, forbedringsarbeid og lukking  
av avvik, følges opp og rapporteres til administrerende direktør og videre i ansvarslinjen og inngår 
i den systematiske virksomhetsstyringen. 
 
 
 


