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Mandat for Clinical Audits ved nukleærmedisinske enheter ved norske sykehus
Definisjon
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.
Bakgrunn
Konseptet ”clinical audits” ble introdusert i EUs’ direktiv 97/43/EURATOM
(http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/doc/legislation/9743_en.pdf) hvor det settes krav til
medlemslandene om å implementere ”clinical audits” i sine land etter egne regler. I 2007 ble
det arrangert et symposium for praktisk implementering av clinical audits innen medisinsk
strålebruk (http://www.clinicalaudit.net/img/Proceedings2003.pdf). Styret er ikke kjent med at det har
vært norsk deltagelse på symposiet. I 2010 arrangerte EANM (sammen med UEMS og
EBNM) et to-dagers kurs for å utdanne nasjonalt utpekte personer i clinical audits. Etter
forespørsel fra NSNM deltok Trine Hjørnevik (Akershus Universitetssykehus) og Odd Harald
Odland (Haukeland Universitetssykehus) på dette kurset. Disse kandidatene er brohoder
mellom EANM og NSNM for implementering av Clinical audits i Norge ved å formidle
EANM sin strategi og ved å delta som medlemmer av initiell prosjektgruppe (Task group) for
implementering av Clinical audits. Under NSNMs’ høstmøte ble det gitt referat fra kurset (se
kopi av foredrag på http://www.nsnm.no).

Mandat
Det er naturlig at NSNM tar ansvar for å fremarbeidelsen av en plan for gjennomføring av
Clinical audits ved landets nukleærmedisinske enheter. NSNM vil med dette sette ned en
prosjektgruppe som skal være ressurspersoner i forhold til gjennomføring av Clinical audits.
Prosjektgruppen skal:
1. definere et kontaktnettverk hvor alle nukleærmedisinske enheter i Norge er inkludert
2. informere og innhente respons og tilbakemeldinger hos alle nukleærmedisinske enheter i
Norge vedrørende etablering av Clinical audits
3. definere hvordan Clinical audits kan gjennomføres i Norge
4. definere hvilke forberedelser de nukleærmedisinske enheter bør gjennomføre i forbindelse
med Clinical audits
5. definere konsekvensen av en Clinical audit
6. klargjøre de lovmessige aspekter ved Clinical audits
7. komme frem til tidspunkt for de første Clinical audits med utvalgte enheter
8. definere en tidsplan for gjennomføring av alle Clinical audits
9. definere hvordan Clinical audits kan gjennomføres som en kontinuerlig repeterende
prosess
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Nadide er medlem av CANMD (Committee for Accreditation of Nuclear Medicine
Departments) i Europa.

2

Trine og Odd Harald har vært deltagere på EANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit
and Quality Assurance, June 26-27, 2010.

