
Regionalt kvalitetsarbeid
i Helse Nord



Vi løser geografi med 
teknologi
- og med regionalt 
samarbeid.



Temaer

• Innblikk i pågående regionale kvalitetsprosjekter

– Kliniske fagrevisjoner

– Legemiddelsamstemming

• Refleksjoner rundt kvalitet

– Hva er viktig for meg?



KLINISKE 
FAGREVISJONER



Overordnet mål: 
Forbedre pasient-
sikkerheten og kvaliteten 
på tilbudet

Ett av tiltakene:
Kliniske fagrevisjoner

OD 2017:  
• System for gjennomføring
• Nasjonalt nettverk for erfaringsutveksling

Helse Nords kvalitetsstrategi 2016-2020:



Klinisk fagrevisjon /«clinical audit»  

• Metode der fagfeller undersøker hverandres praksis

– Felles forståelse for hva som er beste praksis

• Lokalt forbedringsarbeid 

• Regionalt samarbeid om forbedring av rutiner og 
praksis



Gjennomføring
Tema 

og enheter
Fagrevisorer

Revisjons-
grunnlag

Revisjons-
kriterier 

Teamet 
besøker 

avdelingen

Funn 
analyseres

Forbedrings
-punkter  og 
lærepunkter

Rapport

FORBEDRINGSARBEID



Kliniske fagrevisjoner
Helse Nord 2017-2018

•NSTEMI

•Tykktarms-kreft

2017 
PILOTER

• Regional retningslinje
• Årsplan videre fagrevisjoner
• Nasjonalt nettverk
• Forbedringsarbeid startet

• Bruk av resultater i rapporten?
• Eierskap til dataene?
• Hva med private?
• Personvernhensyn

• Innsyn i journaler
• Offentliggjøring av rapporter

2018 •Skulderkirurgi

•Forstoppelse hos barn



helse-nord.no/kliniske-fagrevisjoner

https://helse-nord.no/kliniske-fagrevisjoner
https://helse-nord.no/kliniske-fagrevisjoner


Fagrevisjonen gir mulighet til å kvalitetsforbedre egen 
praksis og til erfaringsutveksling mellom fagmiljøer



LEGEMIDDELSAMSTEMMING



Men dette gjør vi jo allerede?

• Uoverensstemmelser i medikamentlister: 60 - 90 %



Våre fire 

sykehusforetak

Helse Nord IKT

Sykehusapotek 
Nord

Direktoratet for

E-helse

Pasientsikkerhets-
programmet

DIPS 

Elektronisk kurve

(FRESK)

DIPS-ARENA

(FRESK)

Regionalt prosjekt:

Samstemming av 

legemiddellister i 

Helse Nord 

01.09.17-01.09.18

Forbedring gjennom samarbeid



Mål: Korrekt oversikt over legemidler pasienten faktisk bruker

Legemiddelallergier varsles

 Til andre behandlere

 Når resept skrives

Legemiddellisten blir tilgjengelig

 I alle sykehus i regionen

 For «sett inn» i journaldokumenter

 For elektronisk kurve 

Innføres i hele Helse Nord (2019-2022)

 For «pasientens legemiddelliste» 

Oppdateres av og deles mellom

sykehus, fastlege, apotek, sykehjem

For å få til dette har prosjektet utviklet prosedyrer og maler, laget tjenestekoder, 
gjennomført endringer i DIPS og laget opplæringsmateriell og verktøy.



I

Epikrise:
Samstemt
Dato:
Sign:
Kilder:

Kurve:



• Intranettsiden, linket til på forsiden på alle HF

– Opplæringsfilmer og e-læring

– Verktøy (til utskrift)

– Prosedyrer i kvalitetssystemet DocMap

• Informasjonsmøter

• På vei: Internettside med informasjon til fastleger og 
pasienter/pårørende

Opplæring og informasjon





Hva er kvalitet?

Helse Nords kvalitetsstrategi 2016-20:

«Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens 
regi øker sannsynligheten for at individ og grupper i befolkningen får en 
ønsket helsegevinst, gitt dagens kunnskap og ressursrammer.» 

Tjenester av god kvalitet er ifølge Helsedirektoratet:

• Virkningsfulle
• Trygge og sikre
• Involverer bruker
• Samordnet og preget av kontinuitet
• Utnytter ressurser
• Tilgjengelige og rettferdig fordelt



Hva er kvalitet?
• Ventetider

• Fristbrudd

• Korridorpasienter
?



Hva er kvalitet?

I mangel av å kunne telle det som virkelig 
teller, teller vi det som greit lar seg telle.




