
 

 

Plan for Interne revisjoner – SØ 2022/2023 

Revisjonstema Utdyping av revisjonstema Revidert enhet 
Tid for  

gjennomføring 
Status* 

Informasjonssikkerhet Påse hvorvidt IKT systemet (LIMS) på senter for 

laboratoriemedisin ivaretar de krav som stilles 

til informasjonssikkerhet 

Akkreditert virksomhet (senter for 

laboratoriemedisin) 

Høst 2022 
 

 

Etterlevelse av krav innen 
GDPR/Personvern 

En risikobasert tilnærming vil definere mulige 

revisjonstema. Eks kan være; 

ansettelser/rekruttering, personalsaker, 

sykemeldinger mm 

Besluttes senere Vår 2022 
 

Planlagt 

ISO 14001 I tillegg til krav i ISO 14001 og andre 
eksterne/interne krav, vil en risikobasert 
tilnærming definere andre mulige 
revisjonstema innen miljø. Det vil bli tatt 
hensyn til bl.a. miljømål, sykehusets vesentlige 
miljøaspekter og den miljømessige 
betydningen til enhetens aktiviteter. 

Innkjøp og logistikk, seksjon pasientreiser 
Eiendomsavdelingen 
Teknisk avdeling 
Senter for laboratoriemedisin 
Kreftavdelingen 

Vår 2022 
Vår 2022 
Høst 2022 
Høst 2022 
Høst 2022 

Planlagt 
Planlagt 
 

HMS 

KP og HMS/Arbeidsmiljø 

I tråd med overordnet føring i oppdragsbrev fra 

HSØ: «Arbeidsmiljø og pasientsikkerhet må 

sees i sammenheng», «…,sørge for trygge og 

gode arbeidsmiljø, redusere omfanget av 

brudd på Arbeidsmiljøloven og sørge for 

systematisk HMS-arbeid i helseforetakene.» 

Besluttes senere,  

Gjennomføres dersom det er ressurser til det 

 Avventer 
beslutning 
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Revisjonstema Utdyping av revisjonstema Revidert enhet 
Tid for  

gjennomføring 
Status* 

HMS Fokus på arbeidsmiljøfaktorer og hvordan 

dette påvirker avdelingens oppdrag vs klinisk 

drift 

MTA Vår 2022 Planlagt 

Utskrivning og samhandling Revisjonene kan se om vi oppfyller 

prosedyrene i forhold til å overholde avtaler 

med kommunen. Krav som må etterfølges. Her 

vil vi se på vår del av arbeidet. Hva vi har gjort 

selv i forhold til utskrivningsklare pasienter 

(USK). 

Besluttes senere Vår 2022 Pågår 

Pårørendes rettigheter innen 

psykisk helsevern 

Vi skal påse at vi våre prosedyrer er i tråd med 

nasjonale føringer (Pårørendeveileder). I tillegg 

skal vi revidere vår kjennskap til - , og 

etterlevelse av prosedyrene 

Psykose 1, døgnområde Vår 2022 Pågår 
 

Uønsket variasjon innen MS 

behandling 

 

Fokusområder vil være;  hvilken prioritet som 

ble satt for diagnosen vs. prioriteringsveileder, 

dager fra mottak av henvisning til første 

konsultasjon, dager fra henvisning mottatt til 

diagnosekode satt, fra første time på 

poliklinikken til diagnosekode satt og fra 

diagnostisk avklaring til oppstart behandling. 

Klinikk for medisin, nevrologi Vår 2022 Pågår 
(kartlegging) 
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Revisjonstema Utdyping av revisjonstema Revidert enhet 
Tid for  

gjennomføring 
Status* 

Det gjøres en kartlegging av KP som danne 

grunnlag for beslutning om dette skal revideres 

i 2022 

Selvmordsrisikovurdering Fokus på hvorvidt risikoreduserende tiltak er 

etablert, kvaliteten på tiltakene og om de er 

fulgt opp i tilstrekkelig grad 

FACT Sarpsborg 
TSB døgn utredning 
DPS døgn Halden, post 1 
DPS døgn Moss 
TSB avrusning Moss 

Vår 2022 
Vår 2022 
Høst 2022 
Høst 2022 
Høst 2022 

Gjennomført 
Gjennomført 

Voldsrisikovurdering Vi skal påse at vi våre prosedyrer er i tråd med 

standard metoder/verktøy. I tillegg skal vi 

revidere vår kjennskap til - , og etterlevelse av 

prosedyrene 

Besluttes senere Høst 2022 
 

 

Sikkerhetsklima/ 

Resultat av ForBedring 

Vi skal nærmere på våre resultater på spørsmål 

i Forbedring som omhandler sikkerhetsklima.  

Besluttes senere Høst 2022  

Legemiddelhåndtering Revisjon av prehospital klinikk, 

ambulansetjenesten, på systemnivå 

(Opplæring, vedlikehold, prosedyrer, 

dokumentasjon og kontroll mm). 

Prehospital klinikk, ambulansetjenesten Avventer melding 
fra RLF 

 

Blodforskriften   Estimert 
gjennomført ila 
2023 
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Revisjonstema Utdyping av revisjonstema Revidert enhet 
Tid for  

gjennomføring 
Status* 

Forskrift om krav til kvalitet og 

sikkerhet ved håndtering av 

humane celler og vev 

  Planlagt 
gjennomført ila 
2023 

 

GDPR/Personvern  Akuttmottak og PAM Planlagt 
gjennomført ila 
2023 

 

Legemiddelsamstemming 

Ordinering av legemidler 

  Planlagt 
gjennomført ila 
2023 

 

Etterlevelse av regelverk 

knyttet til pasientreiser (Lov 

om pasientreiser, 

Pasientrettigheter) 

  Planlagt 
gjennomført ila 
2023 

 

Etablering av prosesser for 

virksomhetsstyring er etablert 

og fungerer som tiltenkt 

  Planlagt 
gjennomført ila 
2023 

 

Barn som pårørende   Planlagt 
gjennomført ila 
2023 

 

Utskrivningssamtaler   Planlagt 
gjennomført ila 
2023/2024 

 

 


