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Forslag til tema for interne revisjoner i Helse Stavanger 2018 
 

Under er forslag til tema for interne revisjoner listet opp. Tidspunkt for revisjonene og hvilke enheter som skal revideres besluttes av det enkelte 
revisjonsteam.  
 
Tabell 1 
 

Tema 
 

Bakgrunn for valg av tema Revisjonsgrunnlagi Forslagsstiller/ 
revisjonsleder  

Antall 
revisjoner 

Kommentarer fra 
FFU 

Opplæring i 
strålevern og 
apparatspesifikk 
opplæring 

Tidligere interne revisjoner har 
avdekket manglende 
dokumentasjon av opplæring 

Strålevernprosedyrene  
1.06 Kompetansekrav for arbeid i 
klassifisert område (https://eqs-
hst.ihelse.net/cgi-
bin/document.pl?pid=hst&DocumentID
=7660&UnitID=1068) 
og 
1.07 Opplæring- strålevern, strålebruk 
og apparatspesifikk (https://eqs-
hst.ihelse.net/cgi-
bin/document.pl?pid=hst&DocumentID
=35594&UnitID=1068) 

Johan Vikström, 
strålevernkoordin
ator for Helse 
Stavanger HF 

Planlegges 
senere 

Tema egner seg for 
revisjon. 

Intern revisjon for 
primær HPV-
testing 

Ønsker om å få dette 
fagområdet akkreditert 

Prosedyrer og håndtering av 
cervixprøver som er valgt til primær 
HPV-test etter gjeldende algoritme  
 
EQS ID 29996 HPV-test i primær 
screening 
 
Avdelingens kvalitetshåndbok 
 
NS-EN ISO 15189:2012 

Avdeling for 
patologi, seksjons 
for cytologi / 
Kathrine Risanger 
fra avdeling for 
medisinsk 
biokjemi 

1 
Avdeling for 
patologi 

Tema egner seg 
for revisjon. 
 
 
 

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=7660&UnitID=1068
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=7660&UnitID=1068
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=7660&UnitID=1068
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=7660&UnitID=1068
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=35594&UnitID=1068
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=35594&UnitID=1068
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=35594&UnitID=1068
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=35594&UnitID=1068
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Tema 
 

Bakgrunn for valg av tema Revisjonsgrunnlagi Forslagsstiller/ 
revisjonsleder  

Antall 
revisjoner 

Kommentarer fra 
FFU 

Transfusjonskontr
oll og sporing av 
transfusjoner 
 

Oppfølging etter tilsyn – Statens 
Helsetilsyn – det ble da laget en 
plan som sa at denne 
type revisjon skulle følges opp 
regelmessig i HST 

Blodforskriften 
 
Veileder for transfusjonstjenesten i 
Norge 

Gunn 
Kristoffersen/ 
Anita Espedal, 
Avd. for 
immunologi og 
transfusjonsmedi
sin 

 
3 revisjoner 
ABK-pol, 1G, en 
medisinsk avd. 
(MIKO?) 

Tema egner seg 
for revisjon. 

Drift og 
vedlikehold av 
elektriske anlegg 
og utstyr 

Lovkrav LOV 1929-05-24 nr 04: Lov om tilsyn 
med elektriske anlegg og elektrisk 
utstyr (el-tilsynsloven) 

Rolf Helge 
Næsheim/  
Line Tang Wa 
Tendeland/ 
Driftservice/ 
Eiendom/ Elektro 

1 revisjon 
Ikke avklart 
hvilken enhet 

Tema egner seg 
for revisjon. 
 

Brannvern Lovkrav Lov om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver 
(brann- og eksplosjonsvernloven) 
 

Tom Haugen/ 
Line Tang Wa 
Tendeland/ SUS 

 12 stk 
Ikke avklart 
hvilke enheter 

Tema egner seg 
for revisjon. 
 

Mattilberedning 
og servering 

Sikre trygg mattilberedning- og 
servering. 
 

Gjeldende regelverk for matservering 
EQS ID 2803 
EQS ID 24510, EQS ID 19036 
EQS ID 23512 
EQS ID 23511 
EQS ID 23514 
EQS ID 37633 
Lov om matproduksjon og mattrygghet 
mv.(matloven) 

Sissel Dahlberg, 
avd.leder 
Miriam Østvik 
Jenssen, 
kvalitetsansvarlig 

3 revisjoner 
Produksjonskjøk
ken,  
Mattorget eller 
Cafe`Latte(r) 
en post- ikke 
klart hvilken 

Tema egner seg 
for revisjon. 
 

Registrering av 
CAVE i Meona 

Ny regional retningslinje mottatt 
26.10.17: 

Både regional retningslinje og Meona-
retningslinje 

Sjukehusapotek / 
AFT 

Bredt utvalg: f.eks 
2 poster ved 
Mottaksklinikken, 

Tema egner seg 
for revisjon. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-02-04-80
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=36218&UnitID=1013
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=36218&UnitID=1013
http://www.lovdata.no/all/hl-19290524-004.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19290524-004.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19290524-004.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124?q=lov%20om%20matproduksjon
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124?q=lov%20om%20matproduksjon
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Tema 
 

Bakgrunn for valg av tema Revisjonsgrunnlagi Forslagsstiller/ 
revisjonsleder  

Antall 
revisjoner 

Kommentarer fra 
FFU 

Regional rutine Cave-
registrering overordnet 
Denne skal inn i EQS fra EPJ-
fagsenter 
 

2 ved Kirurgisk, 1 
ved Psyk 

* Totalt antall 
revisjoner 
gjennomført av 
apoteket må 
tilpasses avtalen 
mellom HS og 
Apoteket 

Utlevering av LM 
som ikke er 
godkjent av lege i 
Meona. 

Identifisert i HSHF som et stort 
problem. Kurver kan ikke 
avsluttes før alle ordinasjoner er 
foretatt. 
Dessuten leverer sykepleiere ut 
ikke-ordinerte legemidler. 
Sak tatt opp i porteføljemøte og 
AD har bedt om oppfølging i 
HSHF. (Oppdrag gitt til 
Fagdirektør, og FFU har startet 
arbeidet med en opplærings/-
informasjonskampanje) 

Både EQS og Meona-retningslinjer Sjukehusapotek / 
AFT 

5 poster: 
2 medisinske, 1 
kirurgisk, 1 
ortopedisk og 1 
psykiatrisk 
sengepost. 
 

Tema egner seg 
for revisjon 
høsten 2018 
når mer data fra 
opplærings/-
informasjonskam
panje v/FFU 
foreligger. 
 
*se over 

Avfallshåndtering 
 

Mye usikkerhet rundt 
legemiddelavfall på 
avdelingene. Viktig å behandle 
avfall korrekt av hensyn til miljø 
og miljøsertifisering. 

EQS ID 1436 
EQS ID 1432 
EQS ID 5330 

Sjukehusapotek / 
AFT/HMS-Ytre 
miljø 

2-3 poster på 
Psyk 
2-3 poster 
Somatisk 

Tema egner seg 
for revisjon. 
Samarbeid 
mellom apotek 
og Ytre 
miljø.(arbeid 
med nye rutiner 
pågår ved Ytre 
miljø og BHT) 
 

https://samhandling.helse-vest.no/2/epj-fagforum/Delte%20dokumenter/Regional%20rutine%20Cave-registrering%20overordnet.pdf
https://samhandling.helse-vest.no/2/epj-fagforum/Delte%20dokumenter/Regional%20rutine%20Cave-registrering%20overordnet.pdf
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Tema 
 

Bakgrunn for valg av tema Revisjonsgrunnlagi Forslagsstiller/ 
revisjonsleder  

Antall 
revisjoner 

Kommentarer fra 
FFU 

*se over 

Ergonomi - 
forflytningsteknikk 

Høy andel av muskel- skjelett 
plager i sykefravær. 
Har avdelingene tilstrekkelig 
vurdert risiko forbundet med 
forflytning? 
Mange som ikke kjenner 
prosedyre. 
Flere avdelinger som ikke har 
forflytnings-veiledere. 
Spørsmål om mangelfull 
opplæring. 

Forflytningskunnskap og 
forflytningsteknikk. EQS 7329 
Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning, § 7-1 gjennomgående 
krav til risikovurdering, § 8-1 
Opplæring, § 9-1 Gjennomgående krav 
til informasjon til arbeidstakerne.  
Forskrift om utførelse av arbeid Kap 23. 
risikovurderinger, opplæring og 
informasjon om risiko ved manuelt 
arbeid. 

HMS/BHT 4 poster Tema egner seg 
for revisjon. 

Systematisk HMS 
arbeid – Vold og 
trusler 
 

Verifisere etterlevelse av 
Internkontrollforskriften og 
interne prosedyrer når det 
gjelder å kartlegge farer og 
vurdere risiko forbundet med 
vold og trusler 

Arbeidsmiljøloven 
Internkontrollforskriften 
Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning.  
EQS 7200 - Vold og trusler på 
arbeidsplassen, forebygging, 
håndtering og oppfølging  
EQS 4030 HMS runder og HMS 
handlingsplan 
Evt. intern rutine for avdelingen. 

HMS/BHT Kjersti 
Heie 
 

4 poster Tema egner seg 
for revisjon. 

Håndtering av 
elektromedisinsk 
utstyr 

Verifisere om elektromedisinsk 
utstyr håndteres i henhold til 
forskrift og interne rutiner 

Forskrift om håndtering av medisinsk 
utstyr. EQS dokumenter: 
- 7525 MTU - Medisinsk teknisk 

utstyr livsløp 
- 4706 MU - Arbeidsoppgaver for 

utstyrsansvarlig 

Avd. for 
medisinsk 
teknologi og 
informatikk/HMS
/BHT 

 Tema egner seg 
for revisjon. 
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Tema 
 

Bakgrunn for valg av tema Revisjonsgrunnlagi Forslagsstiller/ 
revisjonsleder  

Antall 
revisjoner 

Kommentarer fra 
FFU 

- 23797 Medisinsk utstyr (MU) – 
opplæring i bruk  

- 24217 MTU - Dokumentasjon av 
opplæring 

- 1329 Varsling av uønskede 
hendelser ved bruk av medisinsk 
utstyr 

- 12123 MTU - Uønsket hendelse 
varsling plakat.   

4030 HMS-runder og HMS-
handlingsplan (sjekkliste 9) 

Smittevern-
Forebygging av 
stikkskader – 
Håndtering/bruk 
av spisse eller 
skarpe 
gjenstander, 
forebyggende 
tiltak. 
 

Å undersøke om revidert enhet 
oppfyller de interne og eksterne 
krav (lover, retningslinjer, 
prosedyrer etc.) som gjelder for 
Helse Stavanger HF. 
Øke bevissthet til forebygging, 
håndtering og oppfølging av 
stikkskader samt vurdere 
muligheter for forbedringer i 
avdelingen. 

Arbeidsmiljøloven 
Internkontrollforskriften 
Forskrift om utførelse av arbeid 
Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning. 
Stikkskadedirektivet (EU2010/32/EU) 
EQS 26953 Stikkskader, 
håndtering/bruk av spisse eller skarpe 
gjenstander, forebyggende tiltak 
EQS 4247 – HMS-avvik/uønskede 
hendelser og ansattskader 

HMS/BHT/Smitte
vern 

4 poster Tema egner seg 
for revisjon. 

Kvalitetssikring av 
steriliserings 
prosessen i 
autoklavene  i 
Sterilsentralen , 
operasjonsavdelin
gen 

Det stilles krav til kontroll med 
steriliseringsprosesser i 
autoklaver i forskrift om 
smittevern i helsetjenesten. 
Avviksmeldinger i synergi kan 
tyde på at det er rutiner som 
ikke er implementert i 

Rettleier til forskrift om smittevern i 
helsetjenesten 
EQS 2925, 2138, 13054, 25430 
Dansk Standard for sterilforsyning 

Smittevern Operasjonsavdel
ingen 

Tema egner seg 
for revisjon. 

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/moba/pdf/smittevern-15-rettleiar-til-forskrift-om-smittevern-i-helsetenesta-pdf.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/moba/pdf/smittevern-15-rettleiar-til-forskrift-om-smittevern-i-helsetenesta-pdf.pdf
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Tema 
 

Bakgrunn for valg av tema Revisjonsgrunnlagi Forslagsstiller/ 
revisjonsleder  

Antall 
revisjoner 

Kommentarer fra 
FFU 

 operasjonsavdelingen. Mangler 
beskrivelse av 
kvalitetssikringsrutiner for 
autoklaver i EQS 

Trygg pleie (fall, 
trykksår, 
ernæringssvikt) 

Kommer som bestilling i 
oppdragsdokumentet for 2018 

Diverse dokumenter i EQS FFU/Karin 
Jensvold 

3 stk 
 

Tema egner seg 
for revisjon. 

Etterlevelse av 
meldeplikter 

Kunnskap om meldeplikter til 
eksterne myndigheter er 
varierende. Revisjon ønskes 
gjennomført for å undersøke 
ivaretagelse av meldepliktene. 

EQS 1325: Avvikshåndtering: Pasient-
relaterte avvik og uønskede hendelser.  
EQS: 4247. HMS avvik/uønskede 
hendelser og ansattskader.  
EQS 16697. Ansattskader-
rapporteringsmatrise. 

FFU/HMS 2 -3 stk Tema egner seg 
for revisjon. 

Miljøstyring   Birte Helland Se under Tema egner seg 
for revisjon. 

 

Internrevisjoner miljøstyring 2018 Revisjonsomfang:  

1. Divisjon for Driftsservice: 
Seksjon for vakt og sikring 

Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet med fokus på å forebygge og redusere 
potensielle miljøskadelige utslipp. 

2. Klinikk Psykisk helsevern voksne: 
AP sengepost E1 

Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket. 

3. Klinikk A: 
Oppvåkningen 1G 

Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket med fokus på smittefarlig 
avfall. 

4. Prehospital klinikk: 
Strand ambulansestasjon 

Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet og stoffkartoteket med fokus på smittefarlig 
og farlig avfall. 

5. Klinikk hode, hals og rehabilitering: 
Avdeling for fysioterapi 

Oppfølging av prosedyrer / rutiner i miljøstyringssystemet med fokus på pasient-rehabilitering og 
forløp. 

 

                                                           
i
 Med revisjonsgrunnlag forstår vi retningslinjer, prosedyrer, lovkrav eller annen dokumentasjon som det skal revideres opp mot. 
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Tabellen under sammenfatter innkomne revisjonsforslag som Seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet vurderer som ikke egnet for intern revisjon, det 
mangler kapasitet til gjennomføring eller at revisjonen anbefales gjennomført i 2019. 
 
Tabell 2 
 

Tema Bakgrunn for valg av tema Revisjonsgrunnlag Forslagsstiller/ 
revisjonsleder 

Antall 
revisjoner 

Kommentarer fra 
FFU 

Pasientsikkerhet 
ved prøvetaking og 
ved 
blodtransfusjoner 

Flere meldte synergisaker som 
går på feil identifisering av 
pasienten ved prøvetaking 

Sikre at pasientene blir riktig 
identifisert - riktig svar til rett pasient 
 
EQS ID 21183 Blodprøvetaking, generell 
veiledning 
Avdeling/post spesifikke rutiner 
angående prøvetaking 
 
EQS ID 1353 Transfusjon av 
blodkomponenter og blodprodukter i 
SUS 

Avdeling for 
medisinsk 
biokjemi/ FFU 
NB! Medisinsk 
biokjemi har ikke 
kapasitet til å 
være ansvarlig for 
revisjonen 

 Tema er revidert 
tidligere år og 
svikt i rutiner på 
dette område er 
kjent. Et viktig 
tema. FFU 
anbefaler at det 
blir gjort et 
forbedringsarbei
d i forhold til 
dette tema i 
stedet for 
ytterligere 
revisjon.  
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Pasientsikkerhet/ 
smittevern 

Basert på avvik 
Merking av smitterom på 
sengepostene – for å forhindre 
at f.eks. blodprøvetakere 
unødvendig sprer smitte fra rom 
til rom fordi smitterom ikke var 
merket 

Lovkrav: 
- Forskrift om smittevern i helse- og 

omsorgstjenesten 
 
EQS prosedyrer: 
2681- Basale smittevernrutine 
2124-Isloering 
2171- Kontakt og dråpesmitte 
3359-Luftsmitte 
37774- Plakat beskyttende isolering 
37772. Plakat dråpesmitte 
37770 Plakat kontaktsmitte 
37773 Plakat luftsmitte 

Div. med.service/ 
Biokjemisk avd. 
 
Kirurgiske 
klinikker har 
foreslått 
tilsvarende tema/ 
Smittevern 

 Implementering 
av smitteplakater 
startet høsten 
2017. 
Tema egner seg 
for revisjon våren 
2019 da 
smittevern ikke 
har kapasitet i 
2018. 

Fall/fallscreening Mange avvik i Synergi Diverse EQS dokument Klinikk for hode- 
hals og 
rehabilitering 

 Tema innlemmes 
i tema Trygg 
pleie i tabell 1 

Administrering av 
blod  

Mange avvik på at blod ligger 
for lenge i sengepostene før det 
blir brukt og må kasseres 

EQS 1353 Klinikk for hode- 
hals og 
rehabilitering 

 Tema innlemmes 
i tema 
Transfusjons-
kontroll og 
sporing av 
transfusjoner i 
tabell 1 

Legemiddel  Mange avvik med problematikk 
rundt blodfortynnende med i 
forbindelse med operasjon, når 
slutte i forkant, nulling og når 
starte etter operasjon 

 Klinikk for hode- 
hals og 
rehabilitering 

 Tema egner seg 
ikke som 
systemrevisjon 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-17-610



