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Møtereferat Nasjonalt kompetanse- og læringsnettverk - klinisk fagrevisjon 

 
Møtetype: Nettverksmøte 
Møtedato: 08.02.2018 
Møtested: Park Inn Gardermoen 
Neste møte: Medio juni 2018 - Skype 

 
Til stede 

Navn Initialer 
Liss Søreide, konst. fagsjef Kvalitet og pasientsikkerhet, Helse Stavanger HF LS 
Tina Sandvik, sykepleier / helsevitenskap, Helse Stavanger HF TS 
Vidar Hagerup, kvalitetssjef Helse Møre og Romsdal HF VH 
Paul Georg Skogen, fagsjef Helse Midt RHF (Skype) PGS 
Christel Meyer, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF CM 
Eilin Reinaas, brukerrepresentant (Skype) (til ca. kl 11.30) ER 
Siv Cathrine Høymork, kvalitet- og forskningsdirektør Helse Nord RHF SCH 
Haakon Lindekleiv, fagsjef UNN HF (Skype) HL 
Jann-Hårek Lillevoll, rådgiver Helse Nord RHF JHL 
Pål Børresen, Statens Helsetilsyn (kl 10-13) PB 
Anstein Rognstad, Ernst & Young (kl 10-12) AR 

 
Forfall 

Synnøve Serigstad (Helse Vest), Geir Bøhler (Helse Sør-Øst), Hanne M Frøyshov (Helse Nord 
RHF) 

 
 

Sak  Ansvar Frist 
1/2018 Velkommen og presentasjonsrunde 

 Problemer med tåke på Gardermoen medførte 
noe forsinkelse og endringer i programmet 

 Nye medlemmer er oppnevnt til nettverket 

  

3/2018 Helsetilsyn med særlig fokus på sepsistilsynet – 
Presentasjon vedlagt 

 Diskusjon om likheter og ulikheter ved tilsyn og 
fagrevisjon; 

o Tilsynet; Undersøke, bedømme og 
reagere med tilstrekkelig kraft 

o Fagrevisjoner; vurdere faglig mot beste 
praksis 

o Likheter ved metodikk 
o Hvordan sikre brukermedvirkning i tilsyn 

og revisjoner? Kan si noe om hvor det kan 

Pål Børresen, 
Statens 
Helsetilsyn 
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være behov for å gjennomføre 
revisjon/tilsyn? 

 Landsomfattende sepsistilsyn 2016-2018; 
o Bakgrunn -varsler etter varselordningen 
o Suksessiv gjennomføring av revisjonene 

innenfor tidsrammer fordelt på 6 
regionale team i løpet av et år fra 1. april 
2016 

o Betydelig vekt på journalverifikasjon 
under tilsynet og henholdsvis 8 og 14 
måneder etter tilsynsbesøket 

o Samlerapport og Tilsynsmelding primo 
mars 2018 

o Erfaringskonferanse Gardermoen 
Radisson Blue torsdag 20. september 
2018 i samarbeid med RHFene 

2/2018 Klinisk fagrevisjon i Helse Nord, erfaringer som 
revisjonsleder EY – Presentasjon vedlagt 

 EY har vært revisjonsleder for 2 ulike tema i 
Helse Nord 

o NSTEMI – avsluttet høst 2017 
o Kjemoterapi etter tykktarmskreft – under 

avslutning / oppsummering 
 Fagrevisorer >3 
 2 revisjonsledere er gunstig  
 Bruke tid på revisjonsgrunnlaget  

o Fordel dersom en fagperson tar på seg å 
utarbeide et forslag til revisjonsgrunnlag 

o Forstås og tolkes dette likt? 
o Utarbeide kriterier på bakgrunn av 

grunnlaget 
 Oppmerksom på interessekonflikter 
 Lang planleggingshorisont ved involvering av 

klinikere 

Anstein 
Rognstad, 
Ernst&Young 

 

4/2018 Mandatet for nettverket 
 Helse Nord har utarbeidet et forslag til mandat 

for nettverket 
 Små justeringer som bakes inn i forslaget og 

sendes på høring i nettverket – en uke frist for 
tilbakemelding 

 Fremme mandatet som orienteringssak for 
interregionalt fagdirektørmøte 

  

5/2018 Klinisk fagrevisjon på nett 
 Helse Nord har utarbeidet forslag til hvordan 

nettside for klinisk fagrevisjon kan se ut på 
RHFenes egne nettsider – se https://helse-
nord.no/helsefaglig/kvalitet-og-
pasientsikkerhet/kliniske-fagrevisjoner 

 Gode tilbakemeldinger 
 Publisering av rapporter 
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o Helse Nord har valgt å publisere 
samlerapporter, mens stedsvise 
rapporter går til foretakene 

 Øvrige RHF står fritt til å benytte samme oppsett 
og hente innhold til egne sider 

6/2018 Sak til interregionalt fagdirektørmøte om hva klinisk 
fagrevisjon er og hvordan dette kan forankres? 

 Helse Nord lager forslag til sak til interregionalt 
fagdirektørmøte 

Helse Nord  

7/2018 Oppdragsdokument 2019 fra HoD til RHFene – spille inn 
klinisk fagrevisjon? 

 Tas opp i neste møte 

  

8/2018 Forskningsaktivitet på klinisk fagrevisjon? 
 Tas opp i neste møte 

  

9/2018 Klinisk fagrevisjon som et prioriteringsverktøy? 
 Tas opp i neste møte 

  

10/2018 Møtestruktur, møtefrekvens og ledelse av nettverket 
 2-3 møter pr år, hvorav 1 fysisk 
 Neste møte juni 2018 

o ½-dag på Skype 

  

11/2018 Aktuelle bidragsytere på neste møte 
 Helse Midt RHF – informasjon om 

Helseplattformen? 

  

12/2018 Andre saker / Evt   
 
 
Vedlegg: 

 Presentasjon Statens Helsetilsyn (Pål Børresen) 
 Presentasjon Ernst & Young (Anstein Rognstad) 
 Forslag mandat nasjonalt nettverk klinisk fagrevisjon 
 Nettside Helse Nord: https://helse-nord.no/helsefaglig/kvalitet-og-

pasientsikkerhet/kliniske-fagrevisjoner 
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