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Avtale fagrevisor 

Helse Nord RHF har som oppgave å sørge for god behandling til alle pasienter i Nord-Norge 
uavhengig av bosted. Målet er å sikre at behandlingen som gis i regionen er i tråd med beste 
praksis og å redusere uønsket variasjon. Som et av virkemidlene for å oppnå dette, er det 
besluttet å gjennomføre kliniske fagrevisjoner. Fagrevisjoner er forankret i 
kvalitetsstrategien for Helse Nord 2016-2020.  
 
En klinisk fagrevisjon er en systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om den 
kliniske praksis innenfor et definert fagområde er i samsvar med beste praksis 
(revisjonsgrunnlaget). Der det finnes kunnskapsbaserte retningslinjer (internasjonale, 
nasjonale eller regionale) brukes disse i revisjonsgrunnlaget.  
 
Ved gjennomføring av kliniske fagrevisjoner er det behov for fagrevisorer som har 
spesialkompetanse innen det fagfeltet som skal revideres. I forbindelse med fagrevisjon 
<revisjonsområde> som vil bli gjennomført i perioden <periode> er det oppnevnt følgende 
fagrevisor fra <foretak HF>.  
 
• <navn, stilling, foretak HF> 
 
Fagsjefene i helseforetakene har deltatt i prosessen for oppstart av fagrevisjonen. Det er 
kvalitets- og forskningsdirektør som oppnevner fagrevisorer. 
 
<foretak HF> bekrefter at fagrevisor vil bli stilt til rådighet til gjennomføring av 
fagrevisjonen. For den enkelte fagrevisjon er det estimert 2-3 dagers arbeid, i tillegg vil det gå 
med noe tid til møter og kvalitetssikring. Fagrevisor skal være med på 2-3 revisjoner, slik at 
estimert omfang i perioden anslås å være 8-12 dager. Fagrevisor vil, basert på sin kunnskap, 
bidra med utarbeidelse av revisjonsgrunnlag og gjennomføring av revisjonen, samt 
kvalitetssikring av oppsummeringsrapport.  
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Helse Nord RHF presiserer at formålet med klinisk fagrevisjon er internt kvalitetsarbeid. 
Informasjon og annet datamateriale som innhentes i forbindelse med klinisk fagrevisjon kan 
bare benyttes til det angitte formålet.  

 

Fagrevisorer skal motta ordinær lønn fra sin arbeidsgiver, ikke særskilt honorar for 
oppdraget. Reise- og oppholdsutgifter dekkes av Helse Nord RHF.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
<navn>         <navn> 
Kvalitets- og forskningsdirektør      <stilling> 
Helse Nord RHF        <foretak HF> 


