
 

 

 

Plan for internrevisjon 2021-2022, vedtatt i styresak 170-2020 

I Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt. 5.2, stilles følgende krav til 
planleggingen av internrevisjonens arbeid: Internrevisjonen skal utføre arbeidet i 
henhold til en toårig revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger, som 
rulleres årlig. Revisjonsplanen forelegges administrerende direktør for uttalelse, behandles 
i revisjonsutvalget og vedtas av styret.  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 170-2020 følgende plan for internrevisjon 
2021-2022:  
 
 

Tema Formål 

1 Psykisk helsevern voksne - 

ventetidsutvikling og 

kapasitetsutnyttelse 

PÅGÅR i UNN – øvrige 2021 

Bekrefte at foretaket har styring og kontroll med 

ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk 

helsevern for voksne. 

2 Nasjonale og regionale faglige 

anbefalinger og prosedyrer 

Bekrefte at det er etablert et system for implementering av 

nye nasjonale og regionale faglige anbefalinger og 

prosedyrer i Helse Nord, herunder at vedtak i 

Beslutningsforum for nye metoder blir kommunisert og 

iverksatt. 

3 Innleie av helsepersonell Bekrefte at anbefalinger oppsummert i Internrevisjons-

rapport nr. 6-2020, Innleie av helsepersonell i Helse Nord, er 

fulgt opp. 

4 Samarbeidsavtaler med 

kommunehelsetjeneste 

Bekrefte at etablerte samarbeidsavtaler med 

kommunehelsetjenesten avklarer ansvar og 

oppgavefordeling og sikrer gode overganger mellom 

primær- og spesialisthelsetjenesten.  

5 Regionale funksjoner i 

helseforetakene 

Bekrefte at Helse Nord RHF har styring og kontroll med at 

formålet med de regionale funksjonene i HF-ene oppnås. 

6 Forskrift om Ledelse og 

Kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten 

Bekrefte at foretakene har et styringssystem som samsvarer 

med kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring, og 

som er tilpasset regionale føringer for virksomhetsstyring. 

7 Rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten 

Bekrefte at det gis et tilfredsstillende tilbud om 

døgnrehabilitering for de største og mest kompliserte 

skadene. 

8 Helseforetakenes 

opplæringsplaner innen 

legemiddelhåndtering 

Bekrefte om foretakene har utviklet og implementert 

opplæringsplaner innenfor legemiddelhåndtering i samsvar 

med Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter 

og helsepersonell som yter helsehjelp. 

9 Funksjonell forvaltning av 

regionale IKT-systemer 

Bekrefte at det er styring og kontroll med den funksjonelle 

forvaltningen av de regionale IKT-systemene. 

 
Det kan være behov for ekstern bistand i gjennomføringen av noen av revisjonene.  
Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen. 


