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REFERAT 
 

1. Felles forståelse av mandatet. 
Innledningsvis ble det en diskusjon omkring iso-sertifisering, akkreditering og clinical audits. 

Det var behov for en klargjøring av begrepene. 

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. 

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. 

 



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.  

2. Idemyldring 

• Aktiv bruk av nettstedet (www.nsnm.no) 

o Guidelines legges ut 

o Møtereferat 

• Publisering av temaet clinical audit 

o NoraForum 

o Tidsskrift for Norsk Legeforening 

• Hente ut aktuell informasjon og skjema fra det som er gjort ved Rikshospitalet 

• Viktig å fragmentere clinical audits slik at det blir en lav terskel for å starte med 

forberedelsene til en clinical audit ute ved enhetene. 

• Lage flytskjema fra henvisningen sendes til svar foreligger hos rekvirent   

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 

 4. Fremtidige møtedatoer 

• 4.-5. oktober:  Tromsø (Vi samles til middag om kvelden den 4.) 

• 3. november: Rikshospitalet (Vi starter møtet klokken 10) 

5. Arbeidsfordeling 

• Odd-Harald: 

o Sender ut foredragshefte fra EANM (pdf + paperback) 

o Lager forslag til innholdsfortegnelse for sluttdokument  

• Aud: 

o Deltar på sesjon for clinical audits ved EANM i Birmingham 

o Skriver referat fra Clinical audit – Birmingham 

o Henter ut aktuelle skjemaer/informasjon fra databasen ved OUS som kan være 

til hjelp i arbeidet 

• Nadide: 

o Sender medlemmene av denne komiteen utkast til sitt foredrag i Birmingham 

• Rune: 

o Lager en liste over de 25 nukleærmedisinske enheter som finnes i Norge med 

tilhørende ledere 

o Lager et utkast til et informasjonsbrev som sendes til alle enhetene 

o Lager et utkast til ledelsen ved Nukleærmedisin ved OUS og ber om innsyn i 

deres skjemavelde som kan være nyttig for oss å ha tilgang til 

 


