
 

 

 
 

STYRESAK     
 
 

Styresak: 96/2021 

Møtedato: 16.12.2021 

Arkivsak: 2020/9723-2 

Saksbehandler: Haakon Lindekleiv  

 
 

Revisjonsprogram for 2022-2024, foretaksnivå 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 

Innstilling til vedtak 

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner revisjonsprogrammet 

for 2022-2024 og årsprogram for internrevisjoner 2022. 

 
--- slutt på innstilling --- 

 

Bakgrunn 

Internrevisjon er verktøy der Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vurderer egen 
virksomhet opp mot rutiner og lovkrav. Internrevisjonen utføres i henhold til et treårig 
revisjonsprogram som besluttes av styret.  
 

Formål 

Vedta revisjonsprogram 2022-24 på foretaksnivå og årsprogram for internrevisjoner 2022.  
 
 

Saksutredning 

Revisjonsprogram UNN 2022-2024 
Den vedlagte treårsplanen for internrevisjon 2022-24 er basert på den foregående 
treårsplanen 2021-2023, og en bred innspillsrunde fra klinikkene på nye områder for 
revisjon. 
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Årsprogram 2022 
Årsprogrammet for internrevisjon 2022 detaljerer hvilke revisjoner som skal gjøres 
kommende år, samt navn på enhet som skal revideres, leder av revisjonsteam og tidspunkt 
for revisjon.  
 
Revisjonsprogrammet blir normalt forelagt Kvalitetsutvalget i UNN, men dette lot seg ikke 
gjøre i år da møter i Kvalitetsutvalget ble avlyst for å frigjøre tid til arbeid med pandemien. 

 

Medvirkning 

Saken er oversendt Brukerutvalgets arbeidsutvalg samt ansattes organisasjoner og 
vernetjenesten til drøfting og innspill i egne møter i uke 48. Referater og protokoll fra disse 
møtene vil bli presentert for styret som referatsaker til styremøtet 16.12.2021. 
 
 

Vurdering 

Det anbefales ni revisjoner på foretaksnivå i 2022. Revisjonstema er valgt ut etter en 
helhetsvurdering, der det prioriteres å søke bekreftet på foretaksnivå at: 
 

- UNNs medarbeidere har mottatt opplæring og tilgang på informasjon om kjemikalier 

som benyttes i egen arbeidssituasjon 

- UNN har system for å sikre riktig tilbereding av antibiotika og antibiotikaprofylakse 

- UNN har et system og dokumentasjon for å løse teammottak i akuttmottaket 

- UNN har et system for å sikre arbeidsflyt, rutiner og oppfølgning av patologisvar 

- UNN har et system for å sikre virksomhetsstyring for timeplanlegging og ventelister i 

poliklinikk 

- UNN etterlever vedtatt system for pakkeforløp 

- UNN etterlever korrekt koding som ligger til grunn for innsatsstyrt finansiering 

- UNN har et system som sikrer korrekt dokumentasjon i pasientjournal. 

UNN arbeider godt med kvalitetssikring av revisjon som metode for internkontroll både på 
foretaksnivå og på klinikknivå. Styret ble i sak 92/2020 orientert om at UNN i 2020 og 2021 
har startet med internrevisjon også på klinikknivå. Dette har mottatt positive 
tilbakemeldinger, og direktøren vil berømme klinikkene for et godt arbeid med å etablere 
egne revisjonsprogram. For 2022 er det et mål å utvikle sjekklister til klinikkvise revisjoner 
for viktige områder innen HMS-feltet. Dette understøttes gjennom tett samarbeid med 
Personal og organisasjonssenteret og Fag- og kvalitetssenteret. Styret vil orienteres 
nærmere om erfaringene med revisjoner på klinikknivå i løpet av 2022. 
 
 
 
 
 

Sak 96/2021

Sak 96/2021 - side 2 av 7



Tromsø, 03.12.2021 
 
 
Anita Schumacher (s.) 
administrerende direktør 
 
 
Vedlegg 
 
1 Treårig temaoversikt 2022-2024 
2 Årsprogram interne revisjoner UNN 2022 
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Revisjonsprogram UNN temaoversikt for perioden 2022-2024, besluttet av UNN-styret i sak xx/xxx  

1 
 

 

 Tema Ansvar 
revisjonsleder 

Innhold 2022 2023 2024 

1 HMS inkl ytre miljø Personal- og 
organisasjons 
senteret 

Bekrefte at UNN har system som ivaretar 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
Tema for revisjon besluttes i årsprogram  

x x x 

2 Strålevern 
 
 

Diagnostisk 
klinikk 

Bekrefte at UNN har et system internkontroll som 
svarer til krav i forskrift for klinisk revisjon innen 
området strålevern. (Gjennomføres oddetallsår) 

 x  

3 Legemiddelhåndtering Fag- og 
kvalitetssenteret 

Bekreftelse at UNN etterlever gjeldende prosedyrer 
og myndighetskrav.  
Tema for revisjon besluttes i årsprogram 

x x x 

4 Smittevern Fag og 
kvalitetssenteret 

Bekreftelse for at UNN sikrer tydelig myndighet, 
ansvar og oppgavefordeling  
(Gjennomføres oddetallsår) 

 x  

5 Kompetanseledelse Fag- og 
kvalitetssenteret 

Bekrefte etterlevelse av beskrevet system for 
kompetanseledelse i UNN. Tema for revisjon 
besluttes i årsprogram  
(Gjennomføres partallsår) 

x  x 

6 Dokumentasjonsplikt i 
pasientjournaler 

Fag- og 
kvalitetssenteret 

Revisjon søker å bekrefte at UNN har system som 
sikrer journaldokumentasjon i tråd med krav av 
forskrift og lov. 
 

x   

7 Oppfølgning av patologisvar Fag- og 
kvalitetssenteret 

Hensikt - sikrer systematisk arbeidsflyt, rutiner og 
oppfølging av patologisvar 
 

x   

8 Traumemottak Fag- og 
kvalitetssenteret 

Oppfølgende revisjon etter tilsyn 2016 og intern 
revisjon 2019 
 

  x 

9 Transfusjon og id-sikring Fag- og 
kvalitetssenteret 

Oppfølgende revisjon etter tilsyn 2016, interne 
revisjoner 2017, 2019 og 2020 
 

 x  
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Revisjonsprogram UNN temaoversikt for perioden 2022-2024, besluttet av UNN-styret i sak xx/xxx  

2 
 

 

 

 Tema  Beskrivelse 2022 2023 2024 

10 Rekvirentpraksis; bruk av lab og 
røntgentjenester 

Fag- og 
kvalitetssenteret 

Bekrefte at UNN har sikret system gjennom 
beskrivelser i prosedyrer og rutiner som 
dokumenterer ansvar, myndighet og oppgaver, 
samt dokumentert opplæring  
 

x   

11 LIS 2-3: Veiledning og godkjenning 
av læringsmål 
 

Fag- og 
kvalitetssenteret 

Ny spesialistordning startet opp i 2019. Revisjonen 
søker å bekrefte at system i UNN etterlever 
gjeldende prosedyrer og myndighetskrav. 

 x  

12 Pakkeforløp Fag- og 
kvalitetssenteret 

 x  x 

13 Pasientadministrativt arbeid i 
poliklinikk 
 

Fag- og 
kvalitetssenteret 

Revisjon søker å bekrefte at UNN har et system for 
å sikre virksomhetsstyringen for timeplanlegging og 
kontroll på ventelister i poliklinikk 

x   

14 Koding Fag- og 
kvalitetssenteret 

Bekrefte at UNN har etablert system og sikrer 
etterlevelse av retningslinjene som ble besluttet i 
ISF-prosjektet. 

x   

 Fagrevisjon      

15 Fagrevisjon: Tverrfaglig 
behandling av hoftebrudd 
 

Fag- og 
kvalitetssenteret 

Bekrefte etterlevelse av norske retningslinjer for 
behandling av hoftebrudd ved alle tre sykehus i 
UNN 

 x  

16 Fagrevisjon: indikasjoner for 
skulder- og kneartroskopiske 
inngrep i UNN 

Fag- og 
kvalitetssenteret 

Fagrevisjon har til hensikt å avklare om 
indikasjonene for skulder- og kneartroskopiske 
inngrep forværende år var i tråd med god praksis og 
etablerte kriterier. Samt om vi har gode systemer 
for å ivareta indikasjonsstillingen. 

 x  

17 Fagrevisjon: Diagnostisering, 
oppstart behandling av sepsis i 
sengepost  

Fag- og 
kvalitetssenteret 

Revisjon søker å bekrefte kjennskap til og 
etterlevelse av prosedyrer. Tverrfaglig samhandling 
og dokumentasjon i journal. 

  x 

Bekrefte etterlevelse av pakkeforløp for psykisk 
helse og rus
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Årsplan 2022 – besluttet av styret i UNN xx.xx.2021 
 

Revisjonsnr 
 
 

Navn Beskrivelse Revidert part er UNN. 
Undersøkelser 
gjennomføres i: 

Revisjonsleder  1. kvartal  
2. kvartal 
3. kvartal 
4. kvartal 

R01/22 Helse, miljø og sikkerhet 
Ecoonline- opplæring i 
bruk av systemet- og 
rutiner for vedlikehold 

Revisjon søker bekrefte at UNN HF ansatte 
har opplæring og tilgang til lovpålagt 
informasjon om kjemikaliene som benyttes 
i egen arbeidssituasjon. 
(Dokumentgjennomgang og intervju)  

OPIN 
K3K 
 

Karina Fredheim 4 

R02/22 Legemiddelhåndtering Revisjon søker bekrefte at UNN har 
system som sikrer riktig tilberedning av 
antibiotika og riktig bruk av 
antiboitikaprofylakse 

HLK  
 
 

Anne Lise Reiersen 4 
 

R03/22 Legemiddelhåndtering Revisjon søker bekrefte at UNN har 
system som sikrer riktig tilberedning av 
antibiotika og riktig bruk av 
antiboitikaprofylakse 

OPIN 
 
 

Anne Lise Reiersen 2 
 

R04/22 Kompetansestyring Revisjon søker bekrefte system og 
dokumentasjon for kompetanse til å løse 
team-mottak i akuttmottak. 
(Dokumentgjennomgang og intervju) 

NOR, MK, OPIN, DK og 

Akuttmedisinsk klinikk 
Anja Kjærland 2 

R05/22  Revisjon søker bekrefte at UNN har etablert 
system som sikrer systematisk arbeidsflyt, 
rutiner og oppfølging av patologisvar 
(Dokumentgjennomgang) 

MK 

K3K 

Line Lura 4 

R06/22 Pasientadministrativt 
arbeid i poliklinikk 
 

Revisjon søker å bekrefte at UNN har et 
system for å sikre virksomhetsstyringen for 
timeplanlegging og kontroll på ventelister i 
poliklinikk  
(Dokumentgjennomgang og intervju) 

DK 
NOR 
HLK 

Line Lura 1 

R07/22 Pakkeforløp 
 

 

BUK 
PHRK 

Anja Kjærland 4 

Oppfølging av patologisvar

Revisjonen søker å bekrefte etterlevelse av 
system for pakkeforløp psykisk helse og rus 
(Dokumentgjennomgang ogintervju)
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Årsplan 2022 – besluttet av styret i UNN xx.xx.2021 
 

R08/22 Koding Bekrefte at UNN har etablert og beskrevet 
system og sikrer etterlevelse av 
retningslinjene besluttet i ISF-prosjektet.  
(Dokumentgjennomgang) 

MK 
K3K 

Hege Signete 
Fredheim-Kildal 

1 

R08/22 Dokumentasjon i 
pasientjournal 

Revisjon søker å bekrefte at UNN har 
system som sikrer journaldokumentasjon i 
tråd med krav av forskrift og lov. 
(Dokumentgjennomgang) 
 

NOR 
HLK 

Hege Signete 
Fredheim-Kildal 

4 
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