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AGENDA 
 

Saksnr Beskrivelse  

1.  Gjennomgang og godkjenning av referat fra 05.09.11 

2.  Gjennomgang av skjemaer fra Rikshospitalet 

3.  Revidering av milepæler 

4.  Idemyldring 

5.  EANM foredrag av Nadide 

6.  Arbeidsfordeling 

 

REFERAT 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat datert 05.09.11 

Referatet ble gjennomgått og godkjent med noen endringer vedrørende milepæler: 

 3. Milepæler 

• Deadline for tilbakemelding på ppt foredrag til høstmøtet, 22. november 2011 

• Statusrapport NSNM høstmøte, 24. november 2011 

• Definere kontaktpersoner fra alle enheter og sende ut spørreskjema, januar 2012 

• Presentasjon av spørreskjema clinical audit, vårmøte mai/juni 2012 

• Konklusjon for videre fremdrift, juni 2012 

Godkjent referat fra 5. sept er vedlagt. 

 

Videre gjøres det noen få endringer i mandatet: 

- Rune Sundset settes som leder av gruppen 

- Aud Melbøe inkluderes inn i gruppen 

Det endelige mandatet er vedlagt. 

  

2. Gjennomgang av skjemaer fra Rikshospitalet 

Det er gjort skriftlig henvendelse til leder av nukleærmedisin ved OUS (Carl Müller) om bruk 

av skjemaer utarbeidet av nukleærmedisinsk personell ved OUS til dette arbeidet. Han har 

godkjent bruken. Aud hadde med seg følgende skjema: 



 

1. Skjelettscintigrafi (Kortversjon_akkvirering og Metodebeskrivelse, tillaging av 

preparat) 

2. Daglig kvalitetsskontroll for Infinia NM DLQC + XRAY DLQC 

3. Arbeids- og bildeflyt for pasientundersøkelse 

4. Arbeids- og bildeflyt for diktere/skrive svar 

Skjemaene er vedlagt. 

 

Det ble foreslått at man lager en egen knapp for ”Clinical Audit” på vår hjemmeside 

(www.nsnm.no) hvor man kan legge inn foreslått mal for hvordan man kan lage en 

prosedyrebeskrivelse og bruke ferdig skrevet prosedyrebeskrivelse på skjelettscintigrafi fra 

Rikshospitalet som eksempel. Det foreslås at også andre skjemaer kan legges inn som 

eksempler (kvalitetskontroll av utstyr etc). Før dette gjøres må vi ha tillatelse fra Carl Müller 

til å legge det ut på vår hjemmeside. 

 

3. Revidering av milepæler 

Se punkt 1. 

 

4. Idémyldring 

Hjemmeside: 

Som beskrevet kort under punkt 1 foreslås det å lage et eget område for Clinical Audit på vår 

hjemmeside (www.nsnm.no). Som undermenyer til Clinical Audit  foreslås det: 

1. Definisjon (her skrives en kort definisjon av begrepet) 

2. Innledning  (her skrives det noe mer utfyllende om clinical audit, f.eks: 
Clinical Audits kan defineres som en prosess der man kontinuerlig søker å forbedre kvaliteten 

ved å systematisk undersøke gjeldende praksis samt modifisere gjeldende praksis hvor det er 

nødvendig. En clinical audit er ikke å betrakte som en inspeksjon med krav til forbedringer der 

hvor man eventuelt finner mangler, men er ment å skulle være en hjelp for den enkelte enhet til 

å kartlegge behov for forbedringer for å kunne strekke seg etter internasjonale og nasjonale 

standarder. I så måte kan clinical audits fungere som et mellomtrinn før en evt 

sertifisering/akkreditering. Ved utforming av clinical audits er det viktig å ta hensyn til 

legemiddelloven, strålevernloven, pasientrettighetsloven, arbeidsmiljøloven etc 

ISO (International Organization for Standardization) har utviklet standarder for å sikre 

kvalitetsstyring i virksomheter.  Sertifisering bekrefter at en virksomhet har kvalitetssystem som 

tilfredsstiller kravene til en internasjonal standard. 

Akkreditering betyr godkjenning og er en prosedyre hvor et myndighetsorgan formelt 

godkjenner at et organ kan utføre spesifiserte arbeidsoppgaver, eller en godkjenner at krav til 

kompetanse og utførelse av en arbeidsprosess er i tråd med en gitt standard. I Norge gjøres 

dette av Norsk Akkreditering (NA) som kan akkreditere virksomheter etter ISO eller andre 

standarder. 

For EU’s medlemsland er det nå krav om gjennomføring av clinical audits. Det er opptil 

fagmiljøet å definere innholdet og form for utførelsen av clinical audits. 

3. Mandat (her legges det endelige mandatet inn) 

4. Status i Norge (her legges oversikt over alle NM enheter i Norge med 

kommentarfelt til hver enhet) 

5. Referat (her legges alle møtereferater inn) 

6. Foredag (her legges alle foredrag fra oss vedr. temaet inn) 

7. Fremgangsmåte (her legges oppskrift på hvordan forberede en Clinical audit) 

8. Linker (her legges linker til guidelines fra EANM og SNM) 

9. Dokumenter (her legges eksempler på prosedyrer, flytskjema og maler) 



 

 

Oppdeling: 

Det ble diskutert hvordan vi kan inndele en clinical audit. Følgende inndeling kom opp: 

 - Pasientundersøkelser  

(flytskjema, prosedyrelister) 

 - Kvalitetskontroll  

(teknisk utstyr, dosekalibrator, kamera, daglig kontroll/ukentlig kontroll/service 

avtaler) 

 - Praktisk arbeid i LAF-benk 

(tilbereding av preparat, kontroll av radiofarmaka) 

 - Håndtering av avfall 

(jmf lov om strålevern) 

 - Krav til personell 

 (med kompetanse innen aktuelle områder) 

 

Interessentanalyse: 

Det ble også diskutert en motivasjonsliste for ”å selge” Clinical Audit” inn i miljøet: 

Interessentanalysen er vedlagt. 

 

Spørreskjema: 

Det er behov for å få en oversikt over status i Norge. Det ble bestemt at vi lager et 

spørreskjema som sendes alle enhetene i Norge i januar. Spørreskjemaet bør inneholde: 

Utstyr (antall, type, alder) 

Totalt antall us per år 

Dokumentsystem (f.eks Docmap) 

Opplæringssystem for personalet 

Skrevne prosedyrer for pasientundersøkelser, kvalitetsarbeid, praktisk arbeid etc 

Avvikssystem 

Organisasjonskart 

Stillingsinstruks 

Avfallshåndtering 

Faglig oppdatering (kompetansetilegning) 

++ 

Resultat av spørreskjemaet vil bli presentert på vårmøtet i Tromsø 2012. 

 

Enheter i Norge: 

Det ble vist en oversikt over enheter i Norge. Listen må oppdateres. 

 

5. EANM foredrag av Nadide 

Foredraget som Nadide skal presentere under EANM-2011 i Birmingham ble gjennomgått og 

kommenterert. Foredraget vil bli lagt ut på hjemmesiden til NSNM etter presentasjonen. 

 

6. Arbeidsfordeling 

Rune: 

- Sender en forespørsel til Rajinder om vi kan benytte oss av aktuelle 

skjemaer fra Ahus 

- Tar kontakt med webredaktør Andreas Tulipan og får etablert clinical 

Audit på nettsiden vår med overordnede nivå 



- Tar kontakt med Carl Muller for å avklare om vi kan legge maler og 

eksempel på prosedyrebeskrivelse på nettsiden vår 

- Starter på powerpoint foredrag til høstmøtet 24. november 

Odd Harald: 

- Fortsetter med å skrive dokument for clinical audit 

Trine: 

- Lager et oppsett til spørreskjema 

- Sender ut link til ”Quality management in NM” 

- Innhenter aktuelle skjema fra Ahus 

- Innheneter aktuelle skjema fra Ullevål når hun begynner i arbeid der 

Nadide: 

- Forbereder seg til foredrag om clinical audit i Birmingham 

- Er med å utforme spørreskjema sammen med Trine 

Aud: 

- Skriver referat fra sesjon i Birminham om Clinical Audit 

- Oppdaterer liste over enheter i Norge med seksjonssjef og avdelingssjef 

 

Neste møte er torsdag 3. november 2011 klokken 10 – 13 på Rikshospitalet. 

 

Rune Sundset 

Leder  


