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Foretaksrevisjonens årsrapport 2016 og revisjonsplan 2017 
Årsrapport for foretaksrevisjonens virksomhet i 2016  
Årsrapporten oppsummerer foretaksrevisjonens virksomhet fra oktober 2015 til januar 2017. 
Det har vært 21 interne revisjoner i perioden: 

• ID-sikring av pasienter under utøvelse av helsehjelp (6 reviderte enheter) 
• Ytre miljø/HMS/strålevern (9 reviderte enheter) 
• Informasjonssikkerhet (3 reviderte enheter) 
• Ressursstyring (revisjon av prosedyrer og praksis) 
• Internkontroll, tiltaks- og forbedringsarbeid (kartlegging av tilstand i hele sykehuset) 
• Forskning (internkontroll på forskningsområdet og praksis i divisjonene/klinikkene)  

I samme periode har det vært 31 eksterne tilsyn og revisjoner i regi av ulike myndigheter. 
Avvik registreres og følges opp i sykehusets avviks- og meldesystem. Ved større behov 
etableres det tiltaksplaner. Foretaksrevisjonen har regelmessig fulgt opp status for arbeid 
med å etterkomme pålegg, lukking av avvik og gjennomføring av tiltaksplaner.  

I tråd med intensjonen har revisjonene gitt økt innsikt i tilstanden for internkontroll på viktige 
områder i sykehuset. Resultatene fra arbeidet brukes aktivt i tiltaks- og forbedringsarbeidet. 
 
Revisjonsplan 2017 
Følgende områder inngår i planen:  
• Ytre miljø og HMS  
• Utskrivning av pasienter (etterlevelse av prosedyrer) 
• Informasjonssikkerhet (vurdering av styringssystem) 
• Dokumentering i pasientjournal (etterlevelse av krav) 
• Blodtransfusjon (etterlevelse av prosedyrer)  
• Ressursstyring (etterlevelse av prosedyrer) 

Oppstart og fremdrift besluttes når undersøkelsesmål og omfang er nærmere planlagt. 
Planen er basert på foretaksrevisjonens vurderinger av risiko og innspill fra divisjonene, 
klinikkene og stabsenhetene, HTV, HVO og revisjonsnettverket. Områder/tema er valgt ut fra 
bl.a. relevans for Ahus sine mål, krav og forventninger fra eksterne tilsyns-myndigheter og 
potensiell nytte av internrevisjon på området. Revisjonsarbeidet vil i så stor utstrekning som 
mulig bli koordinert med konsernrevisjonens planer og mot andre kjente eksterne tilsyns- og 
revisjonsaktiviteter i sykehuset. 
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Foretaksrevisjonen  

Foretaksrevisjonen er en egen 
enhet under administrerende 
direktør som er uavhengig av 
ledergruppen og lederlinjen for 
øvrig. Ansvar og oppgaver er nedfelt 
i instruks av 28.03.2016.  

 
Foretaksrevisjonen har tre ansatte 
og ledes av foretaksrevisor som 
rapporterer faglig og administrativt 
til administrerende direktør. 
 
De viktigste ressursene for å 
gjennomføre interne revisjoner på 
foretaksnivå er ressurspersoner fra 
divisjonene, klinikkene og de 
sentrale stabsenhetene. 
 

1. Innledning  
 
Foretaksrevisjonen skal understøtte administrerende 
direktørs ansvar for intern styring og kontroll for å 
sikre forsvarlig virksomhet. Den skal bl.a. bidra til å 
styrke og støtte linjens arbeid med å etablere og 
gjennomføre god internkontroll, og bidra til 
systematisk forbedring virksomheten.  
 
De viktigste oppgavene for å oppnå dette er:  
 

 planlegging, gjennomføring og oppfølging av 
interne revisjoner på risikoutsatte områder 

 koordinering og oppfølging av planlagte eksterne 
tilsyn og revisjoner 

 andre oppgaver, herunder drift av 
revisjonsnettverk og kompetanseutvikling  

 
 

2. Interne revisjoner  
 
I perioden fra oktober 2015 til januar 2017 har det vært planlagt interne revisjoner på 
følgende områder:  
 

 ID-sikring av pasienter under utøvelse av helsehjelp 

 Informasjonssikkerhet  

 Ressursstyring 

 Internkontroll, herunder tiltaks- og forbedringsarbeid 

 Forskning  

 Utskrivning av pasienter  

 Ytre miljø, Helse, miljø og sikkerhet, herunder strålevern  
 
Det er gjennomført til sammen 21 interne revisjoner på alle områdene med unntak av 
utskrivning av pasienter (utsatt til 2017).  
 

2.1 ID-sikring av pasienter under utøvelse av helsehjelp 
 
Formål og omfang 

Feilbehandling og feildiagnostikk kan oppstå som følge av at sykehusene ikke har gode nok 
rutiner for ID-merking og – kontroll (ID-sikring). Gode prosedyrer og praksis for sikring av 
pasientenes identitet gjennom behandlingsforløpet er derfor viktig. Revisjon av ID-sikring ble 
gjennomført i perioden november 2015 til januar 2016.  
 

Tabell 1 Reviderte enheter og rapporter – ID-sikring av pasienter under utøvelse av helsehjelp 

Rapport nr Revidert enhet 

1-2016 Medisinsk divisjon – Hjerteovervåkningen 

2-2016 Kirurgisk divisjon – Anestesiavdelingen 

3-2016 Medisinsk divisjon – Medisinsk overvåkning 

4-2016 Kvinneklinikken – Føde og barsel 

5-2016 Medisinsk divisjon – Akuttmedisin og akuttsentralen  

6-2016 Barne- og ungdomsklinikken – Avdeling Barn og ungdom 

7-2016 Samlerapport 
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Revisjonsnettverket 

Brita Hermundstad, DDT  

Carine Aronsson Dybvig,  DDT  

Ida Mari Haugom, DDT 

Kerstin Karlsson, DDT 

Gunhild F V Søndergård, OK 

Marianne Lien Bergan, BUK 

Anne Birgitte Fabricius Berg, KK 

Trine Ch Helgerud, DFM 

Tor Smith Salvesen, DFM 

Ellen Eie, EMH 

Sonja Brugman, EMH 

Lena Bjerknes Larsen, HR 

Kirsti Paulsen, HR 

Camilla Lunder Jensen, HR  

Stian Wessel Johnsen, HR  

Hellen Haave Andersson, DPH  

Lena Merete G Follerås, DPH 

Sjur Seim, DPH 

Liv Ingunn Rykkje Dieseth, KD   

Turid Ligård, KD 

Kristine Knutsen, KD   

Sven Tore Opdan, MD  

Mona Bente Budahl, MD  

Kjersti Trulserud, MD  

 

Foretaksrevisjonen 

Anette Karine Dehli, internrevisor 

Dina Robsrud, internrevisor 

Karl-Helge Storhaug, foretaksrevisor 

 

Formålet var å undersøke om sykehuset har 
tilstrekkelige prosedyrer og forsvarlig praksis for å 
sikre at pasientene bærer korrekt navnebånd og at 
helsepersonell gjennomfører nødvendig 
identitetskontroll under utøvelse av helsehjelpen. 
Revisjonen omfattet også vurdering av relevante 
prosedyrer på området ID-sikring, dokumentstyring 
og avvikshåndtering for å ta stilling til om de er 
innholdsmessig dekkende, oppdaterte og gyldige, 
slik at de kan gi ledere og medarbeidere god støtte.  
 
Hovedfunn 

 Revisjonen viste at de ansatte er bevisst den 
risiko som er knyttet til manglende ID-merking og 
-kontroll, og at de søkte å ivareta god kontroll 
med pasient-ID under utøvelse av helsehjelpen. 
Dette er positivt og gir et godt grunnlag for 
forsvarlig virksomhet.  

 Ahus-prosedyren for ID-sikring som beskriver 
krav og føringer som gjelder for sykehuset, var i 
liten grad kjent. Den inngikk heller ikke som del 
av opplæring.  

 Den praktiske gjennomføringen av ID-merking 
og -kontroll ved de reviderte enhetene 
samsvarte godt med beskrivelsene av 
arbeidsmåte som er nedfelt i prosedyrene. Dette 
gjaldt både for sykepleiere og leger og fulgte i 
stor grad av at man har med seg ID-sikring som 
en del av sin yrkesutdanning og yrkesutøvelse.  

 Revisjonen viste samtidig at det i varierende 
grad forekom feil og at det ble vurdert å være en 
risiko for at ansvar ikke ble ivaretatt og at viktige 
kontroller i ID-sikringen som er beskrevet i 
prosedyren ikke ble utført når den ikke var godt 
nok implementert.  

 Det var ofte ikke samsvar mellom hvordan 
dobbeltkontroll er definert i sykehusets globale 
og lokale prosedyrer, og hvordan dobbeltkontroll ble utført i praksis. Det forelå dermed 
ikke en enhetlig forståelse av hva dobbeltkontroll er og hvordan den skal utføres.  

 Globale prosedyrer som beskriver avvikshåndtering inngikk heller ikke spesifikt i 
opplæringsprogrammene. Det var imidlertid i stor grad andre læringsopplegg som bidro til 
at de ansatte fikk tilstrekkelig kjennskap til avvikssystemet og hvordan melde avvik.  

 
Anbefalte forbedringstiltak  

Tiltak på avdelingsnivå: Avvik og merknader for hver revidert enhet er nærmere beskrevet i 
revisjonsrapportene (1-6/2016). For å redusere risikoen for svikt i ID-sikringen av pasienter, 
anbefalte foretaksrevisjonen at avdelings- og seksjonsledelse gjorde prosedyrene kjent, samt 
at de sørget for at behov for opplæring hos helsesekretærer, helsefagarbeidere, sykepleiere 
og leger ble vurdert og at opplæringstiltak som gjennomføres ble dokumentert. Samtlige 
avvik og merknader er lukket. 
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Tiltak på foretaksnivå: Utover tiltak foreslått for de reviderte enhetene, anbefalte 
foretaksrevisjonen at sykehusledelsen vurderte disse tiltakene på overordnet nivå og på 
tvers av divisjoner, klinikker og stabsenheter.  
 
1. Gjøre prosedyren for ID-sikring kjent og sørge for opplæring på tvers i sykehuset 
2. Sikre samsvar mellom prosedyre og praksis for gjennomføring av dobbeltkontroll 
3. Utarbeide retningslinjer for enheter som ikke bruker navnebånd i praksis 
4. Fastsette krav til implementering av prosedyrer 
5. Revidere globale prosedyrer relatert til ID-sikring og avviksbehandling 
6. Revidere lokale prosedyrer relatert til ID-sikring og avviksbehandling 
7. Koble prosedyrer mot funksjons-/stillingsbeskrivelser i EQS  
 
Samlerapporten er behandlet i sykehusledelsen. Ansvar for å utarbeide og følge opp 
tiltaksplan for området ligger hos fagdirektør. Arbeidet med tiltak på foretaksnivå pågår.  
 

2.2 Ytre miljø, HMS og strålevern 
 
Formål og omfang 

Ytre miljø og HMS skal i henhold til krav for styringssystemene på områdene være gjenstand 
for årlige revisjoner. Temaer velges ut fra vurderinger av risiko og antatt nytte.  
Revisjoner på området har vært gjennomført gjennom hele 2016.  
 

Rapport nr Revidert enhet 

8-2016 Divisjon Facilities Management - Drift og vedlikehold – Åråsen 

9-2016 Divisjon Psykisk helsevern - BUP Ungdomsklinikken 

15-2016 Divisjon for diagnostikk og teknologi - Medisinsk teknologi og e-helse 

16-2016 Kirurgisk divisjon – Urologi 

17-2016 Medisinsk divisjon – Hjertemedisin 

19-2016 Kirurgisk divisjon – Sentraloperasjon 

20-2016 Divisjon Psykisk helsevern - DPS Follo 

21-2016 Kvinneklinikken - Føde A og B 

1-2017 BUK – Poliklinikk for barn og unge 
Tabell 2 Reviderte enheter og rapporter – Ytre miljø, HMS og strålevern  

 

Formålet med revisjonene har vært å vurdere i hvilken grad utvalgte forhold i sykehusets 
miljøstyringssystem og HMS-system etterleves, om styringssystemene er i samsvar med lov, 
forskrift og gjeldende Ahus-prosedyrer, og om de fungerer som forutsatt.  
 
Hovedfunn 

Eksempler på hovedfunn er manglende implementering av prosedyrer, manglende 
opplæring, mangelfull kildesortering, variabel kjennskap til miljømålene, manglende ajourhold 
av stoffkartotek og mangelfull avviksregistrering. 
 
Anbefalte forbedringstiltak  

Resultater fra interne revisjoner på ytre miljø inngår i den årlige ledelsens gjennomgåelse for 
miljø. Samsvar med lover, forskrifter og krav vurderes av sykehusledelsen på bakgrunn av 
blant annet revisjonsfunn. Resultater fra interne revisjoner av HMS og strålevern følges opp 
av HR og behandles også i AMU. 
 
Avvik og merknader registreres og håndteres i EQS. Det gis ca. 4 uker til å beskrive/ 
iverksette korrigerende tiltak. Foretaksrevisjonen vurderer angitte korrigerende tiltak før 
avviket lukkes.  
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2.3 Ressursstyring 
 
Formål og omfang 

Ressursstyring og arbeidsplanlegging er et prioritert område for sykehuset. God 
ressursstyring har betydning for kvalitet i pasientbehandlingen, bruk av ressurser og 
kompetanse, utnyttelse av sykehusets økonomiske midler og arbeidsmiljøet.  
 
Revisjonen var avgrenset til ressursstyring av pleieressurser og arbeidet lagt opp i to deler:  
 

1. Gjennomgang og vurdering av gjeldende prosess  

2. Undersøke i hvilken grad veilederen etterleves i sykehuset  

 
Del 1 ble gjennomført i april-mai 2016. I samråd med administrerende direktør ble del 2 
utsatt til 2017 i påvente av utforming og implementering av endrede prosedyrer for 
ressursstyring. 
 

Tabell 3 Reviderte enheter og rapporter – Ressursstyring  

 
Formålet med revisjon av del 1 var å undersøke om prosedyrer for ressursstyring og 
internkontroll i prosessene for bemanningsplanlegging og arbeidsplanlegging var 
hensiktsmessig for å bidra til god ressursstyring.  
 
Hovedfunn 

Gjennomgangen viste at det var:  

 god forståelse for hvorfor ressursstyring er viktig  

 god kunnskap om lov- og avtaleverk som gjelder for arbeidet  

 gode prosesser og god samhandling med tillitsvalgte  

 stor vilje til å tilrettelegge for de ansattes ønsker og behov ved fastsettelse av 
arbeidsplaner  

 god oversikt og god bevissthet om utfordringer som seksjonslederne står overfor i 
arbeidet med å planlegge  

 
Gjennomgangen viste samtidig flere forhold som var til hinder for en felles ressursstyrings-
prosess og som utgjorde risiko for at sykehusets mål for ressursstyringsarbeidet ikke 
oppnås. Disse var knyttet til:  

 veilederen for utarbeidelse av arbeidsplanlegging  

 rammebetingelser og forberedelser til bemanningsplanlegging  

 utarbeidelse av aktivitets- og bemanningsplaner  

 utarbeidelse av arbeidsplaner  

 ledelsesforankring og styring  

 evaluering av arbeidsplanperioden  
 
Anbefalte forbedringstiltak  

1. Revidere og reimplementering av veilederen for ressursstyring  
2. Tilrettelegge verktøy som gir seksjonslederne lettere tilgang til informasjon som er 

nødvendig for å planlegge 
3. Etablere en database som viser aktiviteten tidligere år, pasientbelegg på sengeområder 

og poliklinikker 
4. Utvikle verktøy som gjør det mulig å fremskrive belegg basert på endring i liggetider for 

pasienter i sengeområdene  

Rapport nr Revidert enhet 

10-2016 Gjennomgang og vurdering av gjeldende prosess og prosedyrer for ressursstyring 
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5. Etablere kontroller før bemanningsplan besluttes og settes i verk, bl.a. kontroll av om: 
o nødvendige ressurser faktisk er tilgjengelig med tilstrekkelig grad av kompetanse  
o tilstrekkelig kompetanse er definert for hver enkelt vakt 
o krav til aktivitet er vurdert og hensyntatt 
o bemanningsplanen er innenfor enhetens tilgjengelige økonomiske ramme  

6. Vurdere innføring av “sunn turnus” for å redusere arbeidsbelastning, tilrettelegge for mer 
hviletid og forebygge sykefravær  

7. Etablere kontroller før arbeidsplan besluttes og settes i verk, bl.a. av om:   
o minimumskrav til kompetanse sikres pr vakt  
o arbeidsplanen ligger innenfor krav i arbeidsmiljølovgivningen og lokale avtaler  
o arbeidsplanen ligger innenfor enhetens budsjettramme  
o arbeidsplanen i så stor grad som mulig imøtekommer den enkelte ansattes behov 

og ønsker  
8. Innføre rutiner for å sikre at aktivitetsplan etableres og gjennomgås sammen med 

avdelingssjef og controller  
9. Utarbeide og innføre et evalueringsopplegg for ressursstyringen, herunder for å 

gjennomgå resultatene fra en arbeidstidsperiode opp mot mål for ressursstyringen 

Samlerapporten er behandlet i sykehusledelsen. Ansvar for å utarbeide og følge opp tiltak på 
området ligger hos HR-direktør. Arbeidet med tiltak på foretaksnivå pågår per dato.  

 
2.4 Informasjonssikkerhet  
 
Formål og omfang 

Ahus forvalter store mengder helse- og personopplysninger og hver enkelt ansatt 
representerer også en kilde til slike opplysninger. Helsepersonell har teknisk tilgang til langt 
flere opplysninger enn den enkelte har behov for fordi det ikke er mulig med full elektronisk 
sikkerhet. Personvern og informasjonssikkerhet i sykehuset fordrer at ansatte og ledere har 
høy bevissthet rundt risiko og at bruk av IT-systemene er i henhold til fastsatte krav.  
 
Revisjonen var lagt opp i to deler:  
 

1. Gjennomgang og vurdering av gjeldende praksis. 

2. Gjennomgang og vurdering av styringssystemet for informasjonssikkerhet.  

 

Del 1 ble gjennomført i april-mai 2016. I samråd med administrerende direktør ble del 2 
utsatt til 2017. 
 

Rapport nr Revidert enhet 

11-2016 Medisinsk divisjon – Onkologi 

12-2016 Divisjon Psykisk helsevern - Akuttpsykiatri seksjon Mottak 

13-2016 Barne- og ungdomsklinikken - ABU Barnemottak 

14-2016 Samlerapport 
Tabell 4 Reviderte enheter og rapporter – Informasjonssikkerhet   
 

Formålet med revisjon av del 1 var å undersøke i hvilken grad utvalgte forhold i sykehusets 
bestemmelser for informasjonssikkerhet etterleves. Revisjonen skulle også fremskaffe 
informasjon for å gi ledere et bilde av tilstanden og praksis i egen enhet innen områder 
avlogging, tilganger og informasjon på avveie. Den skulle videre kartlegge lederes 
ivaretakelse av forpliktelser innen tilgangsstyring og informasjonssikkerhet. 
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Hovedfunn 

 Ivaretakelse av taushetsplikt overfor medpasienter og pårørende fremsto som 
tilfredsstillende og de ansatte ved de reviderte enhetene var bevisst de ulike risikoene 
som forelå, men som slår ulikt ut i forhold til type drift og utforming av lokaler hos de 
reviderte.  

 Den interne taushetsplikten som gjelder mellom helsepersonell og etter at pasienten ikke 
lenger er til behandling ved de reviderte enhetene var ikke like godt ivaretatt. Det forekom 
at ansatte etter egen vurdering tilegner seg pasientinformasjon i læringsøyemed etter at 
pasientbehandlingen ved enhetene er avsluttet. Dette skjedde uten samtykke eller 
forutgående anmodning, vurdering og dokumentering i en etablert prosess slik loven 
oppstiller krav om. Sykehuset manglet en prosess for å sikre at lovkravene ivaretas.  

 Det forekom at ansatte lot kolleger gjøre oppslag i DIPS uten først selv å logge ut og 
heller la kollegene bruke sin egen brukeridentitet. Dette skjedde typisk i forbindelse med 
telefonsamtaler, når det var travelt eller i ekspedisjonen i barnemottaket hvor leger fra 
andre avdelinger bare ville sjekke noe.  

 Opplæring av nyansatte i informasjonssikkerhet fremsto tilfredsstillende, men det var 
gjennomgående mangelfull re-opplæring i informasjonssikkerhet.  

 Noen av de reviderte hadde kopi av sykemeldingsskjema lagret selv om sykehuset har 
gått over til elektroniske personalmapper og sykemeldingsskjemaene videresendes 
Sykehuspartner. Det forekom også papirversjon av gamle personalmapper låst i skap på 
leders kontor.  

 For sosialpediatrisaker fremkom mangler rundt prosedyrefesting av praksis og en 
prosedyre var utfaset for en tid siden med beskjed om at den måtte kvalitetssikres av 
jurist uten at dette var sluttført.  

 Det kom frem i revisjonen at lister/logg/registerkort, som i større eller mindre grad 
inneholdt pasientinformasjon, var i bruk med ulike formål. Det kunne være for 
hensiktsmessig planlegging av drift, kvalitetssikring eller for raskt å få et overblikk over 
nøkkelinformasjon idet pasienten ble behandlet  

 Ikke alle ansatte hadde de nødvendige tilganger i DIPS til å gjøre oppgaver de hadde 
ansvar for og trengte en kollega for å skrive ut nødvendig journalinformasjon om 
pasienten. Tilgangen fremsto da som for smal i forhold til tjenstlig behov.  

 Det kom frem at flere ansatte hadde videre tilganger i DIPS enn det var behov for. 
Spesielt leger har vide tilganger.  

 
Anbefalte forbedringstiltak 

Kort sikt:  
1. Tydeliggjøre lovkrav og lage en prosess for å sikre ansattes behov for journalinnsyn i 

læringsøyemed.  

2. Tydeliggjøre krav til personalmapper og hva den enkelte leder kan lagre hos seg.  

3. Utarbeide retningslinjer for lagring av informasjon i form av logger.  

4. Bringe praksis med bruk av kollegers brukeridentitet i DIPS til opphør.  

 
Lengre sikt:  
5. Lage et foretaksovergripende opplegg for re-opplæring.  

6. Øke bevisstheten rundt den interne taushetsplikten.  

7. Sikre at alt behandlingspersonell får tilganger de har behov for i DIPS.  

 
Samlerapporten er behandlet i stabsdirektørmøtet. Ansvar for å utarbeide og følge opp 
tiltaksplan for området ligger hos viseadministrerende direktør og direktør for sekretariatet. 
Arbeidet med tiltak på foretaksnivå pågår per dato.  
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2.5 Internkontroll, tiltaks- og forbedringsarbeid 
 
Formål og omfang 

Foretaksrevisjonen har i 2016 kartlagt og vurdert tilstand for sykehusets internkontroll.  
Kartleggingen har fokusert på grunnleggende deler i et helhetlig opplegg for internkontroll og 
som bør ivaretas i sykehusets systemer for å planlegge, gjennomføre, følge opp og forbedre 
virksomheten uavhengig av hvilket regelverk kravene til internkontroll og forbedringsarbeid er 
nedfelt i.  

Resultatene fra arbeidet gir et faktabasert grunnlag for sykehusledelsens prioriteringer av 
tiltak for å utvikle og forbedre internkontrollen. Grunnlaget har særlig relevans for arbeidet 
med å implementere ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgs-
sektoren som trådte i kraft 1.1.17. 
 

Rapport nr Reviderte enheter 

18-2016 

Divisjon Facilities Management 

Divisjon for diagnostikk og teknologi  

Divisjon Psykisk helsevern 

Medisinsk divisjon 

Kirurgisk divisjon 

Kvinneklinikken 

Ortopedisk klinikk 

Barne- og ungdomsklinikken 

Enhet for HR 

Enhet for økonomi og finans 

Enhet for medisin og helsefag 

Sekretariatet og sakarkiv 
Tabell 5 Reviderte enheter og rapporter – Internkontroll, tiltaks- og forbedringsarbeid  

 
Formålet med revisjonen var å:  

 kartlegge og vurdere tilstanden for internkontroll i sykehuset, herunder organiseringen av 
tiltaks- og forbedringsarbeidet  

 utarbeide et grunnlag for prioriteringer av tiltak for å utvikle og forbedre internkontrollen i 
sykehuset fremover 

 bidra til større bevissthet om hva internkontroll er og hva det innebærer i praksis  

 
Hovedfunn 

Organisatoriske forhold: 

 Beskrivelser av organisering og ansvarsområder var i varierende grad oppdatert og gjort 
tilgjengelig. Ansvarsfordeling mellom sentrale stabsenheter og divisjonene/klinikkene for 
oppgaver knyttet til internkontroll og forbedringsarbeid var i liten grad beskrevet. 
Funksjonsbeskrivelser brukes i ulik grad og varierer i utforming og innhold. Fullmaktene 
til lederne var tydelig definert og rutinene for oppfølging av fullmaktene er tilfredsstillende.  

 Internkontrollansvaret var svakt forankret og erkjent hos ledere og medarbeidere. 
Internkontroll og risikovurderinger inngikk ikke som spesifikke emner i lederopplæringen i 
sykehuset. Graden av systematisk og helhetlig tilnærming til internkontroll i form av 
system, prosedyrer og plan for oppfølging varierte i og mellom divisjonene, klinikkene og 
enhetene, samt mellom ulike områder som HMS, kvalitet, informasjonssikkerhet mv. 

 Kompetanse og ressurser for å etablere og gjennomføre oppgaver knyttet til 
internkontroll, risikovurdering og forbedringsarbeid, varierte også i og mellom divisjonene, 
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klinikkene og enhetene. Områder som HMS og kvalitet var generelt godt understøttet av 
kompetanse og ressurser.  

Oversikt over mål, lov- og regelverk og risiko:  

 Sykehuset hadde godt forankrede og fungerende prosesser for mål- og resultatstyring, 
men det var i liten utstrekning inkludert mål for utvikling, etablering og oppfølging av 
internkontroll, herunder forbedringsarbeid. 

 Oversikt over lov-/regelverk og interne prosedyrer som gjelder for virksomheten varierte i 
og mellom divisjonene, klinikkene og enhetene. Det var i liten grad etablert oversikter 
over hvilke EQS-prosedyrer som gjelder på Ahus-nivå for ledere og medarbeidere eller 
grupper av ansatte. 

 Prosessene for å fange opp og håndtere risiko for manglende oppnåelse av eiers 
styringskrav og sykehusets hovedmål var godt forankret og velfungerende. Det var ikke 
tilsvarende prosesser for å styre risiko i arbeidsprosesser og heller ikke utarbeidet 
ensartet metodikk/ verktøy eller akseptkriterier for dette.  

Tiltak for å ha styring og kontroll: 

 Det var generelt mangelfulle prosessbeskrivelser for både kjerne- og støtteoppgaver og 
arbeidet med å sikre at det finnes retningslinjer og prosedyrer som understøtter 
prosesser og oppgaver varierte i sykehuset. Gjennomgangen viste at flere ansatte 
opplevde ikke ha oversikt over prosedyrer i EQS som gjelder for egne arbeidsoppgaver.  

 Ledere og medarbeider opplevde at det blir gitt god opplæring og at det i stor grad var 
opplæringsplaner som dekket de viktigste områdene egen enhet har ansvar for. 
Gjennomgangen viste samtidig at graden av dokumentasjon av opplæring generelt var 
svak men varierte mellom divisjonene, klinkene og enhetene, samt i og mellom ulike 
yrkesgrupper.  

 Den overordnede styringen og forvaltningen av dokumentstyringsdelen i EQS har vært 
svak. Sett fra et brukerståsted var det gjennomgående krevende å finne frem til 
prosedyrer og kunne ha oversikt over prosedyrer som gjelder for ulike områder og 
funksjoner i sykehuset. Lojaliteten til å bruke systemet varierte i og mellom 
divisjoner/kliniker, avdelinger og seksjoner. Måten prosedyrer implementeres på var 
samlet sett svak, men varierte i og mellom divisjoner/klinikker, avdelinger og seksjoner. 
Samlet sett oppfylt dokumenter og prosedyrer for sykehuset i liten grad kravene til 
regelmessige dokumentrevisjoner etter styrte revisjonsintervall.  

Oppfølging og forbedring av virksomheten:  

 Oversikt over meldepliktene som ledere og medarbeidere skal forholde seg til varierte 
noe i og mellom divisjonene/klinikkene, avdelingene og seksjonene. Enkelte opplevde at 
det er uklart hva som skal meldes. Gjennomgangen viste også at praksis for å melde 
hendelser varierte og oppgitte årsaker til dette var bl.a. dårlig tid eller at det oppleves ikke 
å ha noen hensikt å melde.  

 Gjennomgangen viste at kunnskap om feil, svikt og mangler fra relevante kilder som 
saker om uønskede hendelser, tilsynssaker, klagesaker, interne revisjoner og eksterne 
tilsyn og revisjoner i varierende grad blir sammenstilt og vurdert samlet og brukt målrettet 
for å prioritere forbedringsområder, etablere forpliktende planer og sørge for 
gjennomføring og oppfølging av tiltak. Oppgitte årsaker til dette var blant annet knyttet til 
uklare mål og prioriteringer for arbeidet, ulik organisering av arbeidet i og mellom 
divisjonene og klinikkene, liten grad av systematisk og helhetlig tilnærming til arbeidet, 
begrenset metode- og prosesskompetanse og begrensede ressurser til å drive 
forbedringsarbeidet.  
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Anbefalte forbedringstiltak 

For å bringe tilstanden for internkontroll opp ved alle divisjoner, klinikker og sentrale 
stabsenheter, er det behov for tiltak innenfor flere av områder:  
 
1. Styrke forankring av internkontroll og forbedringsarbeid hos ledere og medarbeidere.  
2. Styrke dokumentstyringen og sikre lettere tilgang til prosedyrer, prosessbeskrivelser og 

andre styrende dokumenter som ledere og medarbeidere trenger.  
3. Styrke tiltaks- og forbedringsarbeidet i sykehuset for å sikre at kunnskap om feil, svikt og 

mangler fra alle relevante kilder som uønskede hendelser, tilsynssaker, klagesaker, 
interne revisjoner og eksterne tilsyn og revisjoner, faktisk blir sammenstilt, vurdert samlet 
og brukt målrettet for å prioritere forbedringsområder.  

 
Rapporten er behandlet i sykehusledelsen. Arbeidet med tiltak på foretaksnivå skal etter plan 
starte opp i mars 2017.   
 

2.6 Forskning  
 
Formål og omfang 

Revisjon av forskning er gjennomført i perioden fra oktober 2016 til februar 2017.  
 

Rapport nr Divisjon 

4-2017 

Divisjon for diagnostikk og teknologi  

Divisjon Psykisk helsevern 

Medisinsk divisjon 

Kirurgisk divisjon 

Kvinneklinikken 

Ortopedisk klinikk 

Barne- og ungdomsklinikken 

Viseadministrerende direktør – avdeling for forskningsstøtte - personvernombudet 
Tabell 6 Reviderte enheter og rapporter – Forskning   

 
Formålet er å gjennomgå og vurdere i hvilken grad det er etablert internkontroll i 
forskningsprosessene – fra initial fase til prosjektavslutning – samt vurdere behov for 
etablering av nøkkelkontroller for å styrke internkontrollen på området.  
 
Revisjonen planlegges avsluttet i februar 2017. 
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3. Eksterne tilsyn og revisjoner  
 
I 2016 har det vært 311 eksterne tilsyn og revisjoner ved sykehuset fra til sammen 12 
myndigheter. Oversikt fremgår av tabellen under.  
 

Tertial Tilsyn/revisjon 

 
 
 

1. tertial 

Brann - Tematilsyn - Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS 

Brann - Tilsyn med fyringsanlegg Nedre Hagaveg 301 

Brann - Tilsyn med fyringsanlegg Nedre Hagaveg 305 

DSB – Oppfølgingstilsyn 

Riksrevisjonen - Konsulentbruk i staten 

Riksrevisjonen - Undersøkelse om god ressursutnyttelse i spesialisthelsetjenesten 

Riksrevisjonen - Koderevisjon 

Konsernrevisjonen - Tilgjengelige helsetjenester  

FMOA - Tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter2  

 
2. tertial 

Riksrevisjonen - Kontroll med håndtering av bierverv 

Brann - Ordinært branntilsyn DPS Øvre Romerike Myrvegen 80 

Brann - Ordinært branntilsyn Jessheimklinikken avd Elvestad (Nedre Hagavei 301) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. tertial 

Arbeidstilsynet - Formalinlekkasje 

Brann - Tematilsyn Barnehage 1 

Brann - Tematilsyn Barnehage 2 

Brann - Tematilsyn Barnehage 3 

Brann - Tematilsyn Barnehage 4 

Brann - Tematilsyn Barnehage 5 

Brann - Tilsyn med Ski sykehus - Follo brannvesen 

FMOA - Sepsis i Akuttmottaket 

Helsetilsynet - Håndtering av celler og vev knyttet til organdonasjon 

Helsetilsynet - Fødselsomsorg 2016-2017 

Legemiddelverket GCP – forskningsprosjekt anestesiavdelingen 

Mattilsynet Ski sykehus - kantine 

Mattilsynet Ski sykehus - hovedkjøkken 

Sivilombudsmannen - Ungdomspsykiatrisk klinikk 

Datatilsynet - Brevkontroll 

Statens strålevern - Strålevern og berettigelse 

Konsernrevisjonen - Revisjon av legemidler 

Riksrevisjonen - Effektivitet i sykehus 

Riksrevisjonen - Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten til spes. helsetjenesten 
Tabell 7 Oversikt over eksterne tilsyn og revisjoner i 2016  

 
Pålegg, avvik/merknader fra lov- og regelverk som avdekkes gjennom eksterne tilsyn og 
revisjoner registrert i avviks- og meldesystemet. Ansvar for å sørge for at pålegg 
etterkommes, avvik lukkes og at det utarbeides tiltak for å imøtekomme anbefalte 
forbedringer fra eksterne tilsyn og revisjoner, fordeles i henhold til sykehusets prosedyrer.  
 
Foretaksrevisjonen følger regelmessig opp status for arbeid med å etterkomme pålegg, 
lukking av avvik/merknader og gjennomføring av tiltaksplaner. Per dato pågår det bl.a. 
tiltaksarbeid etter Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Helseavdelingens tilsyn med 
                                                
1
 I tillegg kommer lovbestemt finansiell revisjon (PwC), Norsk Akkreditering (NA) sine revisjoner av sykehusets akkrediterte 

tjenester og DNV GL sine revisjoner av sykehusets sertifiserte miljøstyringssystem.  
2 

Påstartet juni 2015, rapportert i mars 2016 
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samhandling om utskrivning av pasienter, tilsyn med gastrokirurgisk avdeling og tilsyn vedr. 
sepsis i Akuttmottaket, samt konsernrevisjonens revisjon av tilgjengelig helsetjenester og 
revisjon av legemidler. 
 
Styret orienteres jevnlig om nye og avsluttede større tilsyn og revisjoner som del av 
administrerende direktørs orienteringer. Status for eksterne tilsyn og revisjoner fremgår også 
av tertialrapporteringen til styret og eier.  
 
 

4. Andre oppgaver 
 
Foretaksrevisjonen har i henhold til instruksen etablert nettverk for internrevisjon i sykehuset 
og gjennomført nettverksmøter og kurs for kompetanseoppbygging og kunnskapsdeling.  
 
I 2016 er det gjennomført tre nettverksmøter for gjennomgang av revisjonsplan 2016 og 
fordeling av ressurser på ulike revisjonsoppdrag, oppfølging av gjennomførte revisjoner og 
planlegging av 2017. 
 
Det er avholdt kurs over to dager i revisjonsmetodikk (før jul 2016), samt dagskurs i 
rotårsaksanalyse i november 2016. Kursene er dekket over foretaksrevisjonens budsjett. 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Revisjonsplan 2017 
 

Foretaksrevisjonen Akershus universitetssykehus HF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkjent av:  Administrerende direktør  

Referanse: 15/08974 



 

 

 
 

Område/tema Formål Omfang Tidsrom  

Ytre miljø og HMS 

- tilstand for utvalgte deler av 

styringssystemene, samt 

enkelte spissede revisjoner  

Gjennomgå og vurdere tilstand for utvalgte deler av 

styringssystemene for ytre miljø og HMS, herunder:  

- Etterlevelse, måloppnåelse og avfallshåndtering (Ytre miljø) 

- Etterlevelse av prosedyrer for avviksbehandling (Ytre miljø og 

HMS) 

- Risikovurderinger vold og trusler (HMS) 

 Avdeling kar/thoraxkirurgi, KD 

 Avdeling for fordøyelse, MD 

 Avdeling for alderspsykiatri, Skytta, DPH   

 Avdeling for sikkerhet og service, DFM 

 Avdeling for mikrobiologi og smittevern, DDT 

Kvartal 1-4  

 Utskrivning av pasienter   

- etterlevelse av prosedyrer 

for utskrivning av pasienter  

Undersøke i hvilken grad tiltak for å styrke utskrivnings-

prosessen er gjennomført og om tiltakene og relevante 

prosedyrer etterleves.  

 Avdeling for geriatri og generell 

indremedisin, MD 

Kvartal 2 

Informasjonssikkerhet  

- styringssystemets tilstand   

Undersøke i hvilken grad styringssystemet for informasjons-

sikkerhet oppfyller krav i gjeldende regelverk med henblikk på 

krav i ny forordning (GDPR).  

 Sykehusnivå Kvartal 2-3 

Blodtransfusjon 

- rett blod til rett pasient 

Undersøke i hvilken grad praksis er i samsvar med gjeldende 

prosedyrer (EQS 14925 og relaterte dokumenter) for å sikre: 

- Identitetssikring av blodmottaker, blod og blodkomponenter  

- Sporbarhet fra bestilling til ferdigrapportert  

- Opplæring og kompetanse  
 

 Avgjøres senere  

 

Kvartal 3 

Pasientjournal 

- dokumentasjon i 

pasientjournal 

Undersøke i hvilken grad praksis for journalføring og kvalitet for 

utvalgte forhold i pasientjournal er i samsvar med krav i 

journalforskrift, herunder: 

- Bruk av behandlingsplan og kvaliteten på denne  

- Farlighetsvurderinger/suicidrisikovurderinger  

- Bruk av bivirkningsskjema i DIPS  

- Dokumentasjon av brukermedvirkning  

- Bruk av tvangsmidler og begrunnelser for bruk av mekaniske 

tvangsmidler  

 Avdeling for akuttpsykiatri, DPH 

 Avdeling for barn og unges psykiske helse, BUK 

 

 

Kvartal 4 

Ressursstyring 

- aktivitetstilpassede 

bemanningsplaner 

Undersøke om ny prosedyre for aktivitetstilpasset 

bemanningsplanlegging er tatt i bruk og etterleves.  

 Avgjøres senere  

 

Kvartal 1-2    

(2018) 
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