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Møtereferat Nasjonalt kompetanse- og læringsnettverk - klinisk fagrevisjon 

 
Møtetype: Oppstartsmøte 
Møtedato: 16.11.2017 
Møtested: Park Inn Gardermoen 
Neste møte: Medio februar 2018 

 
Til stede 

Navn Initialer 
Liss Søreide, konst. fagsjef Kvalitet og pasientsikkerhet, Helse Stavanger HF LS 
Vidar Hagerup, kvalitetssjef Helse Møre og Romsdal HF VH 
Paul Georg Skogen, fagsjef Helse Midt RHF PGS 
Hanne M Frøyshov, kvalitetssjef Helse Nord RHF HMF 
Jann-Hårek Lillevoll, rådgiver Helse Nord RHF JHL 
Elisabeth Arntzen, utdanningssjef Helse Sør-Øst RHF (kl 09.30-12.30) EA 
Haakon Lindekleiv, fagsjef UNN HF (kl 13.30-14.30) (Skype) HL 

 
Forfall 

Synnøve Serigstad (Helse Vest), Christel G Meyer (Helse Sør-Øst), Mette Hvalstad (Helse Sør-
Øst) 

 
 

Sak  Ansvar Frist 
1 Velkommen og presentasjonsrunde 

 Rask runde rundt bordet 
  

2 Om klinisk fagrevisjon og forskjell mellom dette og intern 
revisjon v/ Elisabeth Arntzen; 

 Presentasjon av arbeidet og erfaringer som ble gjort i 
Helse Øst 

 Ikke avvik iht lovverk – men iht beste/god praksis 
 Fagrevisorer med min 10 år som spesialist 
 Avsatt 1 dag til opplæring av fagrevisorer og 

fageksperter 
 Fageksperter godkjente revisjonsgrunnlaget 
 Krav om behandling av rapporter og funn i HF-styrene 
 RHFet fulgte opp de generelle forbedringsforslagene 
 Brukerråd ville være orientert om fagrevisjonene 
 Forankringen av klinisk fagrevisjon hos medisin og 

helsefag – IKKE hos internrevisjon 
o Internrevisjon er forvaltningsrevisjon etter 

økonomiregelverket 
 Vurderinger gjøres opp mot forsvarlighet 

  

3 Diskusjon om klinisk fagrevisjon som begrep;   

http://www.helse-nord.no/
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 Klinisk fagrevisjon kan oppfattes som 
internrevisjon/tilsyn 

 Diskusjonen ikke helt landet - ingen konkrete forslag til 
nytt betegnelse 

 Ulike erfaringer med bruk av begrepene «avvik», 
«funn», «forbedringspunkter» 

4 Presentasjon av arbeid og erfaringer i egne foretak 
 Helse Sør-Øst:  

o se innlegg fra Elisabeth Arntzen 
 Helse Vest (se innlegg fra Liss Søreide): 

o Problematiserte forankringen i Helse Vest RHF 
o Positiv erfaring; Eksempler på etablering av 

tverrfaglige møteplasser på bakgrunn av 
gjennomført klinisk fagrevisjon 

o Har begrenset kapasitet i dag til å gjennomføre 
kliniske fagrevisjoner 

 Helse Midt: 
o Ikke gjennomført kliniske fagrevisjoner 
o Har etablert elektronisk system for å følge 

pasientforløp i sanntid (ESP) 
o Kan se for seg å bruke klinisk fagrevisjon som 

metode 
o Klinisk fagrevisjon oppleves å være etterspurt i 

fagmiljøene 
 Helse Nord (se vedlagt ppt): 

o Gjennomført 2 ulike piloter (NSTEMI og 
kjemoterapi etter tykktarmskreft) 

o Presentert 1 samlerapport og 4 individuelle – 
venter på rapporter fra siste fagrevisjon 

o Laget retningslinje på bakgrunn av innspill fra 
Helse Vest 

o God forankring i RHF – men ikke tatt endelig 
stilling til hvordan funn skal følges opp på HF- 
og RHF-nivå 

o Positive erfaringer med bruk av eksternt firma 
som revisjonsledelse i pilot – men ønsker å 
gjennomføre fagrevisjoner i egen regi 

 Fagrevisor NSTEMI Helse Nord (Haakon L) 
o Positive erfaringer med metodikken 
o Eksterne revisjonsledere fungerte svært bra og 

var viktige for å avlaste fagrevisorer med 
skriving 

o Opplever at dette var nyttig, og at en gjennom 
fagrevisjon blir gjort oppmerksomme på 
likheter og ulikheter i praksis 

o Tar opp viktigheten om ha et omforent 
revisjonsgrunnlag, jfr erfaringer 

o Fremmer forslag om følgeforskning på klinisk 
fagrevisjon 

  

5 Videre plan:   
5a) Erfaringsutveksling; 

 Legge ut samlerapporter på internettsider 
  



 

o Begynne på RHF/HF-nettsider 
o Også retningslinjer og evt andre relevante 

dokumenter 
 Lage artikkel/fast spalte i tidsskrift (Tidsskr Nor 

Legeforening/Sykepleien m.fl) 
 Dele erfaringer på  

o Helsedirektoratet  
o helsenorge.no 
o Læringsnotat 

 Etablere følgeforskning (skjer det forbedringer?) 
 Oppfordre til regionale fagnettverk, gjerne tverrfaglige 
 Etablere kommunikasjonsplan for å få formidlet 

kunnskap om og erfaringer fra klinisk fagrevisjon 
5b) Deltakere, innhold og arbeidsform 

 Deltakere;  
o 3 fra hver helseregion (4 fra Helse Sør-Øst pga 

størrelse). Kvalitetssjef eller fagsjefnivå som kan 
representere hhv 

 RHF  
 Universitetssykehus 
 Lokalsykehus 

o Helse Nord sekretariat i 2018 
o Rette en formell forespørsel og be om 

oppnevning av representanter 
 Andre / assosierte medlemmer/i nettverk 

o Brukerorganisasjoner 
o Helsedirektoratet 
o Statens Helsetilsyn 
o Personvernombud 
o Pasientsikkerhetsprogrammet 
o Universitetsmiljø 
o Nasjonal gruppe for arbeid med variasjon (AIM) 
o Fagforeninger/faglige foreninger 

 Legeforeningens nye spesial-forening for 
forbedring og ledelse 

  

6 Diverse 
 Kan kliniske fagrevisjoner være nyttig ved 

metodevurdering? 
 Kliniske fagrevisjoner kan være viktig bindeledd 

mellom ledelse og fag 
 Rapporten fra klinisk fagrevisjon som faglig råd i 

ledelseslinjen 
o Diskutert om innholdet i en slik rapport er faglig 

råd for et beslutningsgrunnlag i ledelseslinjen 

  

7 Videre møteplan 
 Neste møte februar 2018 

o HN RHF foreslår tor 8. feb 2018 
 Invitere flere medlemmer til møtet  

  

 


