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Styresak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF blir i denne styresaken orientert om arbeidet som er gjort med 
å utarbeide en retningslinje for kliniske fagrevisjoner og med å løse oppdraget som 
omhandler kliniske fagrevisjoner i oppdragsdokumentet 2017 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF. 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 137-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 
2016-2020 i styremøte 16. desember 2015. I strategidokumentet er det gitt følgende 
målsettinger, jf. kapittelet Kunnskap, kvalitet og læring: 
• At tilbudene i Helse Nord har en kvalitet av god internasjonal standard. 
• At det i Helse Nord skal etableres en evaluerende kultur basert på kunnskap om ”beste 

praksis” og dokumentasjon av egen virksomhet.  
 
Klinisk fagrevisjon bidrar til at Helse Nord kan nå disse målsettingene. Helse Nord har 
også valgt gjennomføring av kliniske fagrevisjoner som en del av sin kvalitetsstrategi. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Bakgrunn 
Klinisk fagrevisjon eller «clinical audit» er en metode som gir en oversikt over om 
(helse-)tjenester utøves i tråd med beste praksis. Dette gjennomføres ved at fagfeller 
går gjennom avtalte helsetjenester ved å undersøke hvordan disse er levert. Deretter 
sammenlignes funnene med det som for området er definert som beste praksis 
(revisjonsgrunnlaget). Der det finnes, brukes nasjonale (eller regionale/internasjonale) 
retningslinjer i revisjonsgrunnlaget.  
 
Fagrevisjonen gir mulighet til å kvalitetsforbedre egen praksis og til erfaringsutveksling 
mellom fagmiljøer.  
 
Retningslinjen 
Det er utarbeidet en regional retningslinje for kliniske fagrevisjoner i Helse Nord 
(vedlegg 0). Det er åtte vedlegg til retningslinjen (vedlegg 1-9), hvorav to ferdigstilles 
innen juni 2017. De resterende er vedlagt denne saken sammen med retningslinjen. 
Retningslinjen godkjennes av kvalitets- og forskningsdirektør. 
 
Pilotprosjekter 
To pilotprosjekter, NSTEMI (den hyppigste formen for hjerteinfarkt) og kjemoterapi 
(cellegift) etter tykktarmskreft, gjennomføres med fagrevisorer fra helseforetak i Helse 
Nord og bistand (revisjonsleder) fra eksternt konsulentfirma (Ernst & Young). Helse 
Nord vil opparbeide denne kompetansen internt for senere revisjoner.  
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Den første piloten (NSTEMI) er nylig gjennomført ved Nordlandssykehuset Bodø.   
Erfaringer fra planlegging og oppstart av pilotprosjektene er brukt i arbeidet med 
retningslinjen for klinisk fagrevisjon. Gjennomføringen av pilotene vil også gi nærmere 
kunnskap om behovet for ressurser til gjennomføring av slike fagrevisjoner fremover. 
 
Videre fagrevisjoner 
Tema for senere fagrevisjoner fastsettes av fagsjefmøtet. Det antas at en til tre 
fagområder kan revideres i Helse Nord pr. år. 
 
Oppdraget fra HOD 
I oppdragsdokumentet 2017 fra HOD til Helse Nord er det gitt følgende oppdrag: Helse 
Nord RHF skal legge til rette for et system for fagrevisjoner i helseforetakene. De regionale 
helseforetakene skal etablere et nasjonalt nettverk for å utvikle kompetanse og bistå med 
læring og erfaringsoverføring. Helse Nord RHF skal lede dette arbeidet.  
 
Retningslinjen vil være det Helse Nord legger frem som system for fagrevisjoner i 
helseforetakene. 
 
Kvalitets- og forskningsavdelingen vil invitere til et nasjonalt kompetanse- og 
læringsnettverk med til sammen 8-12 medlemmer utnevnt av de fire regionale 
helseforetakene. Oppstart for nettverket vil være høsten 2017. 
 
Kostnader 
Med en til tre fagrevisjoner i regionen pr. år vil det være en estimert total årlig kostnad 
på omlag 2 mill. kroner fordelt på direkte utgifter til selve revisjonen og ressursbruk fra 
helseforetakene i forbindelse med at personell i helseforetakene må avsette tid til å 
medvirke. 
 
Tilslutning 
Tiltaket og retningslinjen har fått bred tilslutning i det regionale direktørmøtet og i 
fagsjefmøtet. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 9. mai 2017 orientert om Kliniske fagrevisjoner - informasjon, jf. sak 52-2017. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Gjennomføring av kliniske fagrevisjoner er i tråd med Helse Nords overordnende 
strategi og Helse Nords kvalitetsstrategi. Det ligger til rette for at fagrevisjonene skal 
bidra til redusert uønsket variasjon og økt kvalitet på tjenestene i regionen. 
 
Oppdraget som er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet løses gjennom det som er 
beskrevet i saken.  
 
Gjennomføringen og retningslinjen har bred støtte hos direktørene og fagsjefene i 
helseforetakene i regionen. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i 

Helse Nord til orientering.   
 
2. Styret ber adm. direktør om en årlig orientering om gjennomførte kliniske 

fagrevisjoner i foretaksgruppen. 
 
 
Bodø, den 12. mai 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  
0) Retningslinje_Klinisk fagrevisjon 
1) Mal_Klinisk fagrevisjon_Årsplan 
2) Klinisk fagrevisjon_Revisjonsteam 
3) Arbeidsbeskrivelse_Klinisk fagrevisjon_ Gjennomføring 
4) Mal_Klinisk fagrevisjon_ Avtale disponering av fagrevisor 
5) Mal_Klinisk fagrevisjon_Infomasjonsbrev 
6) Mal_Klinisk fagrevisjon_Intervjuguide (planlagt ferdigstilt juni 2017) 
7) Mal_Klinisk fagrevisjon_Rapport (planlagt ferdigstilt mai 2017) 
8) Notat_Klinisk fagrevisjon_Rettslig grunnlag 
9) Mal_Klinisk fagrevisjon_Avtale om tilgang til informasjonssystem for ikke ansatt 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2017 
 
 
 
Referanseliste:  
1) Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF,  

s. 6, Andre oppgaver 2017 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-23-mai-2017-2017-05-23



