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<Foretak> 
Personvernombudet i < Foretak > 
 
 

Deres ref.:  Vår ref.:   
<ref> 

Saksbehandler/dir.tlf.:  
<navn> / <tlf> 
,  

Sted/dato: 
Bodø, <dato> 
 

Informasjon om klinisk fagrevisjon - <revisjonsområde/fagområde> 

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. Kliniske fagrevisjoner er forankret i 
kvalitetsstrategien for Helse Nord 2016-2020 og er behandlet i styret for Helse Nord RHF 
(styresak 61-2017). 
 
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.  
 
I fagsjefmøtet i Helse Nord har det vært enighet om at det skal gjennomføres kliniske 
fagrevisjoner på tvers av helseforetakene i regionen. 
 
Fagrevisjonen det informeres om her vil omfatte en vurdering av dagens praksis for 
utredning og behandling av pasienter med <revisjonsområde/fagområde> opp mot 
revisjonsgrunnlaget. 
 
Som en del av revisjonen vil det bli foretatt en gjennomgang av rutiner, bruk av retningslinjer, 
intervjuer med nøkkelpersoner, journalgjennomgang, gjennomgang av relevante registre og 
analyser. Det vil bli satt av <varighet> dager til stedlig gjennomgang hos det enkelte 
helseforetak.  
 
Det er planlagt stedlig besøk hos <sted / HF>, <tidsperiode>. 
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Revisjonsteamet vil bestå av følgende personer: 
• Fagrevisor <navn, stilling> 
• Fagrevisor <navn, stilling> 
• Revisjonsleder <navn, stilling> 
 

Vi ber om at det så snart som mulig blir oppnevnt en kontaktperson i foretaket som vi kan 
kommunisere med i forbindelse med den videre planleggingen og gjennomføringen av 
fagrevisjonen.  
 
Det er ønskelig at kontaktpersonen senest innen <dato> tar kontakt med revisjonsleder 
<kontaktinformasjon til revisjonsleder epost og mobil> for nærmere avtale og avklaringer. 

 
Vedlagt er retningslinjen for kliniske fagrevisjoner i Helse Nord. Retningslinjen og vedleggene 
er tilgjengelig i Docmap (DS12124). 
 
Dette skrivet går også som melding til personvernombudet i < Foretak > om fagrevisjonen. 

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
<navn>     <navn>   <navn> 
Kvalitets- og forskningsdirektør  Kvalitetssjef   Revisjonsleder 
Helse Nord RHF    Helse Nord RHF  <selskap / firma> 
 
 
Kopi: 
Fagsjef i <foretak><navn> 
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