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Clinical Audit

Audit = Evaluering
Clinical Audit = Evaluering av en sykehuspraksis

Definisjon:

Avgjøre om det man evaluerer er i henhold til utvalgte 
kriterier/standarder/guidelines 
(om hva man bør gjøre faktisk blir gjort)

Formål:



EU setter krav

Krav til gjennomføring av Clinical
Audits av medisinske bildedannende 
virksomheter:

- diagnostisk radiologi
- stråleterapi
- nukleærmedisin

Rammeverk (direktiv): 
EURATOM Directive 97/43

EU medlem og Clinical Audit

EU medlem



Acta Radiol 2009 (4)

Finland

2003
2007



Hva er gevinsten med å innføre 
Clinical Audit?

• Et verktøy for kvalitetsheving

• Setter fokus på kvalitet og sikkerhet

• Motiverer ansatte til kvalitetsarbeid 

• Forbedret kvalitet av tjenesten

• Forhindrer skader og ulykker

→ Kommer pasienten og de ansatte til gode!



Clinical Audit i Norge

Nukleærmedisin i Norge har hatt en rask teknologisk utvikling de 
siste årene (SPECT/CT, PET/CT).

Det er behov for å sette fokus på hvilke krav som stilles til:
1. Kompetanse
2. Prosedyrer
3. Kontroll og kalibrering av utstyr
4. Sporbarhet til nasjonale/internasjonale veiledere

Bakgrunn:

Hvordan kan Clinical Audits implementeres ved 
nukleærmedisinske enheter i Norge?

Problemstilling:



Mandat fra NSNM

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

NSNM tar ansvar for fremarbeidelsen av en plan for gjennomføring 
av Clinical Audits ved landets nukleærmedisinske enheter (25 stk)
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Milepæler
Datoer Milepæler

5. september 2011 Oppstart clinical audit komité

24. november 2011 Statusrapport ved høstmøte

1. mars 2011 Høringsfrist clinical audit mandat

20. oktober 2011 Etablering av nettinformasjon (www.nsnm.no)

Høstmøte 2013
Vedtak om implementeringsmodell?

vinter 2013 Pilot clinical audit

januar 2012 Utsending av spørreskjema

mai/juni 2012 Presentasjon av spørreskjema ved vårmøte

november 2012
Presentasjon av 
implementeringsmodell

mai/juni 2013
Evaluering av pilot ved 
vårmøte

sommer 2013
Dokument 
til høring 



Åpen og levende prosess

www.nsnm.no

Progresjonen i arbeidet kan 
følges på hjemmesiden.

Innspill og kommentarer 
kan gis til hjemmesiden
(interakiv).



Clinical audit

Ekstern audit

Intern audit
Enheten selv utfører en 
kontroll av kvalitetsnivået

Enheten selv ber om
kvalitetskontroll av et 
eksternt auditing team

Gjennomføring
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Intern Clinical Audit
Ledelsen vedtar intern Clinical Audit

Ledelsen utpeker internt auditing team

Ledelsen og teamet utformer tydelig arbeidsmandat

Teamet må gis gode arbeidsbetingelser i form av avsatt tid

Teamet og ledelsen må bli enige om kriterier og milepæler

Teamet innhenter referanseprotokoller og guidelines som
enheten skal evalueres opp mot

Teamet informerer bredt og prosessen foregår mest mulig
åpen

Teamet avdekker forbedringspotensialer som utføres



Ekstern Clinical Audit
Enheten sender søknad om ekstern clinical audit til NSNM

NSNM setter sammen et eksternt auditing team

Enheten og eksternt auditing team legger tidsplan

Auditing team ber om utvalgte dokumenter som
prosedyrelister, kvalitetskontroller etc.

Enheten og auditing team blir enige om dato for utførelse
av Clinical Audit

Auditing team evaluerer enheten etter sjekkliste (EANM 
guidelines, intervju, gjennomgang av rutiner, omvisning)

Teamet avdekker forbedringspotensialer som rapporteres



Konklusjon

Clinical Audits er et effektivt verktøy til:

Forbedring av

Sikkerhet

Pasientbehandling

NSNM tar ansvar

Modell for Clinical Audits høsten 2013
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Spørreskjema – Januar 2012



Utfordringer
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Kvalitet i alle ledd er viktig!


