
 

 

 

Møtedato: 25. april 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hanne Frøyshov/Jann-Hårek Lillevoll Bodø, 13.4.2018 

 

Styresak 55-2018 Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - 

oversikt 2017, oppfølging av styresak 61-2017 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer 
i Helse Nord i styremøte 23. mai 2017 og fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. 
direktør om en årlig orientering om gjennomførte kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen. 
 
Denne styresaken er en oppfølging av styresak 61-2017 og redegjør for gjennomført, 
pågående og planlagt arbeid med kliniske fagrevisjoner i Helse Nord. 
 
Klinisk fagrevisjon bidrar til at Helse Nord kan nå viktige målsettinger i Kvalitetsstrategi 
i Helse Nord 2016-2020. Kvalitetsstrategien ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF i 
styremøte 16. desember 2015, jf. styresak 137-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-
2020.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Kliniske fagrevisjoner, aktivitet i 2017 og hittil i 2018 
 Det er i 2017 gjennomført to kliniske fagrevisjoner som piloter.  
 Det er utviklet en retningslinje med nødvendige vedlegg, og denne er videreutviklet 

på grunnlag av erfaringer gjennom pilotene.  
 Det er, i tråd med oppdragsdokumentet for 2017, opprettet et nasjonalt nettverk 

under ledelse av Helse Nord for å utvikle kompetanse og bistå med læring og 
erfaringsoverføring.  

 På nettstedet til Helse Nord RHF (www.helse-nord.no) er det opprettet en egen side 
som er under utvikling, denne inneholder informasjon om kliniske fagrevisjoner, 
retningslinjene og rapporter fra gjennomførte fagrevisjoner - se her: Kliniske 
fagrevisjoner 

 
Gjennomførte kliniske fagrevisjoner 
Det er i 2017 gjennomført to piloter for kliniske fagrevisjoner i Helse Nord: 

Fagområde: Steder for fagrevisjon: Status: 

Hjertemedisin:   
NSTEMI (Hjerteinfarkt) 

FIN Hammerfest 
NLSH Bodø 
UNN Harstad 
HSYK Mo i Rana 

Gjennomført vår 2017 
Fagrevisjon ferdig.  
Rapport lagt på 
nettsiden. 

Kreft: 
Adjuvant kjemoterapi 
etter operasjon for 
tykktarmskreft  

UNN Tromsø/FIN Hammerfest 
NLSH Bodø/HSYK Sandnessjøen 

Gjennomført høst 2017 
Fagrevisjon ferdig.  
Rapport under 
ferdigstillelse. 
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Pilotene er gjennomført med ekstern bistand med revisjonskompetanse. Dette er 
benyttet til kompetanseoverføring til egen ressurs i Helse Nord. 
 
Begge fagrevisjonene har avdekket uønsket variasjon og flere forbedringspunkter 
innenfor fagområdene. I tillegg til direkte mulighet for faglige forbedringer har 
fagrevisjonene ført til et tettere samarbeid mellom fagmiljøene i Helse Nord. Det er også 
blitt tydelig gjennom fagrevisjonene at disse avslører viktige forbedringspunkter som 
ikke ville kommet frem gjennom registermålinger eller styringsinformasjonen i HF-ene.  
 
For NSTEMI har fagrevisjonen også bidratt til at det regionale fagrådet nå arbeider med 
felles regionale faglige retningslinjer for fagområdet.   
 
Planlagte kliniske fagrevisjoner 
I 2018 er det planlagt to fagrevisjoner i Helse Nord: 
 

Fagområde: Steder for fagrevisjon: Status: 

Ortopedi:   
Skulderkirurgi  

FIN Hammerfest,  
UNN Tromsø,  
NLSH Bodø,  
HSYK Mo i Rana 

Gjennomføres 
vår/sommer 2018 
Startet forberedelser 

Pediatri: 
Forstoppelse hos barn og unge 

FIN Hammerfest,  
UNN Tromsø,  
NLSH Bodø,  
HSYK Sandnessjøen 

Planlagt gjennomføring 
høst 2018 

 
Fagområdene og stedene er valgt ut med hjelp av regionalt fagsjefmøte i tråd med 
retningslinjen. Det er åpent for alle å komme med forslag inn i fagsjefmøtet, men det er 
ikke annonsert utad etter forslag. I hovedsak vil det være fagmiljøene, tillitsvalgte og 
brukerutvalgene som kommer med forslag. Det er laget en toårig plan som rulleres årlig.  
 
Utvikling av retningslinjen 
De to pilotene har avdekket flere nødvendige presiseringer i retningslinjen og 
vedleggene. Blant annet har sikring av at dataene som brukes i fagrevisjonen som hentes 
fra EPJ behandles på riktig måte blitt grundig gjennomgått. Retningslinjen ligger i 
kvalitetssystemet Docmap og den er også delt og diskutert i det nasjonale nettverket. 
Nasjonalt nettverk 
Nettverket har hatt to fysiske møter, ett i november 2017 og ett i februar 2018. Utkast til 
mandat for nettverket er vedlagt denne saken. Det er meldt inn brukerrepresentant fra 
Helse Midt-Norge til det nasjonale nettverket.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte 
9. mai 2017 orientert om kliniske fagrevisjoner og utarbeidelse av retningslinje for 
klinisk fagrevisjon, jf. sak 52-2017.  
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Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ble i møte, den 7. mars 2018 orientert om 
kliniske fagrevisjoner og arbeidet med dette i Helse Nord og nasjonalt, jf. sak 25-2018. 
Det ble bedt om innspill til hensiktsmessig brukermedvirkning i dette arbeidet. 
 
Regionalt brukerutvalg fattet følgende vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om kliniske fagrevisjoner 

til orientering.  
 
2. RBU har følgende innspill til brukermedvirkning i ulike deler av kliniske fagrevisjoner:  

a) RBU ønsker å ha mulighet for å spille inn aktuelle temaer til kliniske fagrevisjoner.  
b) RBU ønsker å bli invitert til møte, der revisjonskriterier for den enkelte kliniske 

fagrevisjonen diskuteres, før denne iverksettes.  
c) Videre ber RBU om å få rapport fra kliniske fagrevisjoner til orientering.   

 
Økonomi 
Det er satt av 1mill. kroner til gjennomføring av to kliniske fagrevisjoner for 2018. Det er 
opparbeidet kompetanse i kvalitetsseksjonen for å være revisjonsleder, men grunnet 
kapasiteten i seksjonen vil det være behov for bistand fra eksterne også i 2018 for å få 
gjennomført fagrevisjonene som planlagt. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Gjennomføring av kliniske fagrevisjoner er i tråd med Helse Nords overordnende 
strategi og Helse Nords kvalitetsstrategi. Fagrevisjonene har avdekket 
forbedringspunkter som kan bidra til økt kvalitet på tjenestene i regionen og reduksjon 
av uønsket variasjon.  
 
Retningslinjen har fungert etter intensjonen, og det anbefales at regionen fortsetter med 
fagrevisjoner slik det er beskrevet i retningslinjen. 
 
Det nasjonale nettverket vil være en arena for læring på tvers av regionene og for 
utvikling og spredning av kliniske fagrevisjoner som metode. 
 
Det er sikret brukermedvirkning i det nasjonale nettverket, og det legges opp til en 
dialog med det regionale brukerutvalget for å sikre en hensiktsmessig 
brukerinvolvering i det videre fagrevisjonsarbeidet.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen i 
2017 og planlagte fagrevisjoner i 2018 til orientering. 
 
 
Bodø, den 13. april 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  
1. Mandat for Nasjonalt kompetanse- og læringsnettverk for klinisk fagrevisjon, utkast 
2. Link til nettside om kliniske fagrevisjoner i Helse Nord: Kliniske fagrevisjoner 
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20180219 Utkast mandat etter møte i nettverket 08.02.18 
 
Mandat – Nasjonalt kompetanse- og læringsnettverk for klinisk fagrevisjon 
 
Formål 
Nasjonalt kompetanse- og læringsnettverk for klinisk fagrevisjon er et nettverk for å utvikle 
kompetanse og bistå med læring og erfaringsoverføring innenfor området klinisk fagrevisjon. 
 
Nettverket skal bidra til regional bruk av klinisk fagrevisjon som metode for etablering av beste 
praksis og arbeid med reduksjon av ikke-medisinsk begrunnet variasjon i fagutøvelsen.  
 
Ansvar og oppgaver  
Nettverket har ingen beslutningsmyndighet eller ansvar ut over deltagernes roller i eget foretak. 
 
Nettverket skal; 
 Samle kunnskap om og utvikle kompetanse på klinisk fagrevisjon  
 Dele kunnskap og erfaring, og bistå med læring 
 Gjøre tilgjengelig resultater fra gjennomførte kliniske fagrevisjoner der dette er mulig ut fra 

vurdering av personvern og andre forhold 
 
Bakgrunn 
Klinisk fagrevisjon eller «clinical audit» er en metode som gir en oversikt over om (helse-) 
tjenester utøves i tråd med beste praksis. Fagrevisjonen gir mulighet til å kvalitetsforbedre egen 
praksis og til erfaringsutveksling mellom fagmiljøer. 
 
Klinisk fagrevisjon har fokus på fagutøvelsen og utøvelse av fag og beste praksis.  
 
I oppdragsdokumentet 2017 fra HoD 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.»  
 
Deltagere 
Til nettverket er det invitert 3 personer fra hver helseregion (4 fra Helse Sør-Øst pga størrelse), 
fortrinnsvis representert ved kvalitet- eller fagsjefnivå i 

 Det regionale helseforetaket 
 Universitetssykehus i helseregionen 
 Lokalsykehus i helseregionen 

 
I tillegg er det invitert brukerrepresentant oppnevnt av brukerutvalgene.  
 
Det kan være aktuelt å utvide lærings- og kompetansenettverket ved behov. 
 
Ledelse og sekretariat 2017-2018: 
 Leder: Hanne M Frøyshov, kvalitetssjef i Helse Nord RHF 
 Sekretær: Jann-Hårek Lillevoll, rådgiver i kvalitetsavdelingen i Helse Nord RHF 
 
Økonomi 
Foretakene dekker egne kostnader.  
 
Arbeidsform 
Nettverket bestemmer selv møtehyppighet, men har normalt to-tre møter pr år. Tema som 
ønskes tatt opp på møter sendes nettverkets sekretær, som sammen med leder prioriterer og 
setter opp agenda for møtene. Sekretær er ansvarlig for innkalling og praktisk gjennomføring av 
møter. Møtene avholdes fysisk eller på Skype/video. 
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