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Forberedelser for Forberedelser for ClinicalClinical AuditsAudits ved nukleærmedisinske ved nukleærmedisinske 
enheter på norske sykehusenheter på norske sykehus

�� Noen ord om O.H. Odland sin bakgrunn: Noen ord om O.H. Odland sin bakgrunn: 

�� Kjernefysiker, arbeider ved Senter for Nukleærmedisin/PET ved HaKjernefysiker, arbeider ved Senter for Nukleærmedisin/PET ved Haukeland Universitetssykehus. ukeland Universitetssykehus. 

�� Er Syklotronansvarlig og fagansvarlig fysiker (herunder stråleveEr Syklotronansvarlig og fagansvarlig fysiker (herunder strålevernansvarlig).rnansvarlig).

�� Bakgrunn fra høyenergi kjernefysikk: Bakgrunn fra høyenergi kjernefysikk: TungioneTungione/ALICE/CERN, /ALICE/CERN, Dr.ScientDr.Scient. (2000).. (2000).

�� Har arbeidet ved noen europeiske kjernefysikk sentre; Har arbeidet ved noen europeiske kjernefysikk sentre; 

CERN (CERN (GeneveGeneve), GANIL (Caen) og SUBATECH (Nantes).), GANIL (Caen) og SUBATECH (Nantes).

�� Har tidligere arbeidet som medisinsk fysiker vedHar tidligere arbeidet som medisinsk fysiker ved

1) Radiumhospitalet (Oslo), 1) Radiumhospitalet (Oslo), 

2) Sykehuset Innlandet (Gjøvik, stråleterapi & strålevernans2) Sykehuset Innlandet (Gjøvik, stråleterapi & strålevernansvarlig),varlig),

3) Haukeland Universitetssykehus (Bergen, stråleterapi).3) Haukeland Universitetssykehus (Bergen, stråleterapi).



Forberedelser for Forberedelser for ClinicalClinical AuditsAudits ved ved 

nukleærmedisinske enheter på norske sykehusnukleærmedisinske enheter på norske sykehus

�� Introduksjon: Introduksjon: 

Begrepsavklaring av termene Begrepsavklaring av termene AuditAudit & & ClinicalClinical AuditAudit

�� Kurs i EANM regi i Wien 26.Kurs i EANM regi i Wien 26.--27. juni 201027. juni 2010

Utdrag fra enkelte presentasjonerUtdrag fra enkelte presentasjoner

�� TaTa--medmed--hjemhjem beskjeder fra kurset i Wienbeskjeder fra kurset i Wien

�� KonklusjonKonklusjon



IntroduksjonIntroduksjon

Den generelle definisjon [1] av begrepet Den generelle definisjon [1] av begrepet auditaudit forteller at:forteller at:

�� En En auditaudit er en er en evalueringevaluering av noe; en person; en organisasjon; et av noe; en person; en organisasjon; et 
system; en prosess; et foretak; et prosjekt; eller; et produkt.system; en prosess; et foretak; et prosjekt; eller; et produkt.

�� En En auditaudit blir utført med det implisitte formål å avgjøre om det man blir utført med det implisitte formål å avgjøre om det man 
evaluerer; evaluerer; 

er i henhold tiler i henhold til, , følgerfølger eller eller blir utførtblir utført i tråd medi tråd med

utvalgte kriterier/standarder/måltall for dette.utvalgte kriterier/standarder/måltall for dette.

�� [1] [1] ""www.nice.org.ukwww.nice.org.uk"". . PrinciplesPrinciples ofof Best Best PracticePractice in in ClinicalClinical AuditAudit 20022002. . 
http://www.nice.org.uk/media/796/23/BestPracticeClinicalAudit.pdhttp://www.nice.org.uk/media/796/23/BestPracticeClinicalAudit.pdff. . 



IntroduksjonIntroduksjon

Definisjon av begrepet Definisjon av begrepet ClinicalClinical AuditAudit::

�� ”En ”En ClinicalClinical AuditAudit er [2] en prosess i hvilken man søker: er [2] en prosess i hvilken man søker: 

Å kontinuerlig forbedre Å kontinuerlig forbedre pasientbehandlingpasientbehandling og resultatene av denne og resultatene av denne 
gjennom gjennom 

1)1) en systematisk vurdering av gjeldende behandling opp mot en systematisk vurdering av gjeldende behandling opp mot 
eksplisitte standarder og kriterier eksplisitte standarder og kriterier 

og ved å; og ved å; 

2)2) gjennomføre forandringer der man finner dette nødvendig.gjennomføre forandringer der man finner dette nødvendig.

�� [2] [2] ClinicalClinical AuditAudit Support Centre, United KingdomSupport Centre, United Kingdom



IntroduksjonIntroduksjon

Definisjon av begrepet Definisjon av begrepet ClinicalClinical AuditAudit::

Videre fra [2]:Videre fra [2]:

�� 3)3) Aspekter ved strukturen, prosessene og resultatene av (pasient)Aspekter ved strukturen, prosessene og resultatene av (pasient)
behandlingen blir valgt ut, og systematisk evaluert opp mot ekspbehandlingen blir valgt ut, og systematisk evaluert opp mot eksplisitte lisitte 
standarder og kriterier.standarder og kriterier.

�� 4)4) Hvor nødvendig, blir forandringer implementert på det relevanteHvor nødvendig, blir forandringer implementert på det relevante
nivå; nivå; individueltindividuelt--, gruppe, gruppe-- eller (avdelings) enhetsnivå. eller (avdelings) enhetsnivå. 

�� 5)5) Oppfølgende undersøkelser blir gjennomført for å (eventuelt) Oppfølgende undersøkelser blir gjennomført for å (eventuelt) 
bekrefte forbedring av de utførte helsetjenester.”bekrefte forbedring av de utførte helsetjenester.”

�� [2] [2] ClinicalClinical AuditAudit Support Centre, United KingdomSupport Centre, United Kingdom



IntroduksjonIntroduksjon

Andre definisjoner/omtaler av begrepet Andre definisjoner/omtaler av begrepet ClinicalClinical AuditAudit::

�� ””En En ClinicalClinical AuditAudit involverer forbedring av kvaliteten av helsetjenesten for den involverer forbedring av kvaliteten av helsetjenesten for den 
enkelte pasient ved å:enkelte pasient ved å:

1) Systematisk undersøke gjeldende praksis.1) Systematisk undersøke gjeldende praksis.

2) Modifisere gjeldende praksis der hvor nødvendig.”2) Modifisere gjeldende praksis der hvor nødvendig.”

�� ””ClinicalClinical AuditsAudits handler om å undersøke hvorvidt den best mulige praksis blir handler om å undersøke hvorvidt den best mulige praksis blir 
fulgt og om å gjennomføre forbedringer der hvor det finnes svakhfulgt og om å gjennomføre forbedringer der hvor det finnes svakheter ved eter ved 
den praksis som blir fulgt.”den praksis som blir fulgt.”

�� ”En vellykket ”En vellykket ClinicalClinical AuditAudit vil identifisere (bekrefte) problemer ved vil identifisere (bekrefte) problemer ved 
pasientbehandlingen og føre med seg effektive forandringer som vpasientbehandlingen og føre med seg effektive forandringer som vil resultere il resultere 
i forbedret pasientbehandling. [2]” i forbedret pasientbehandling. [2]” 

�� [2] [2] ClinicalClinical AuditAudit Support Centre, U. K.Support Centre, U. K.



IntroduksjonIntroduksjon

�� ”Kjernen i en ”Kjernen i en ClinicalClinical AuditAudit handler om å evaluere handler om å evaluere 
behandling avbehandling av pasienter for å forsikre seg om at hva man pasienter for å forsikre seg om at hva man 
bør gjørebør gjøre faktisk faktisk blir gjortblir gjort [1]”.[1]”.

�� (Fokuset er på pasienten, selv om helheten ikke glemmes.)(Fokuset er på pasienten, selv om helheten ikke glemmes.)

�� [1] [1] ""www.nice.org.ukwww.nice.org.uk"". . PrinciplesPrinciples ofof Best Best PracticePractice in in ClinicalClinical AuditAudit 20022002. . 
http://www.nice.org.uk/media/796/23/BestPracticeClinicalAudit.pdhttp://www.nice.org.uk/media/796/23/BestPracticeClinicalAudit.pdff. . 



Internal auditsInternal audits –– set by the management of the departments (once a year)set by the management of the departments (once a year)

External External audits audits -- set by auditing organization, based on regional or national set by auditing organization, based on regional or national 
surveys surveys –– broader perspectivesbroader perspectives

� Kilde: Marika Bajc, “The Tampere Report”, presentasjon EANM kurs 26.06.2010.

Introduksjon 

Det er også viktig å skille mellom:

Intern Clinical Audit og Ekstern Clinical Audit

• Ved en Intern Clinical Audit gjennomfører enheten selv en kontroll av 
kvalitetsnivået for pasientbehandlingen ved å utpeke fagansvarlige personer 
fra de relevante disipliner til å gjennomføre dette.

• Ved en Ekstern Clinical Audit kommer en gruppe kvalifiserte personer fra 
fagfeltet (Auditing Team) for å utføre denne kontrollen.



Rammeverk:Rammeverk:

�� De mest oppdaterte (felleseuropeiske) standarder for strålevern:De mest oppdaterte (felleseuropeiske) standarder for strålevern:

�� European European ConcilConcil DirectiveDirective 96/29/EURATOM96/29/EURATOM, 13.05.1996: Omhandler , 13.05.1996: Omhandler 
stråle eksponering av (helse) personell og stråle eksponering av (helse) personell og almennhetenalmennheten..

�� European European ConcilConcil DirectiveDirective 97/43/EURATOM97/43/EURATOM, 30.06.1997: Omhandler , 30.06.1997: Omhandler 
stråle eksponering av pasienter og av andre som er omfattet av stråle eksponering av pasienter og av andre som er omfattet av 
medisinsk stråle eksponering.medisinsk stråle eksponering.

•• Fastslår krav til optimaliserte forhold rundt strålevern.Fastslår krav til optimaliserte forhold rundt strålevern.
•• Fastslår krav til opplæring av personell.Fastslår krav til opplæring av personell.
•• Fastslår behov for kvalitetssikring og gjennomføring av ClinicalFastslår behov for kvalitetssikring og gjennomføring av Clinical Audits.Audits.



97/43/EURATOM97/43/EURATOM

�� Vi har fra 97/43/EURATOM:Vi har fra 97/43/EURATOM:

�� Skriftlige protokoller skal etableres for standard behandling.Skriftlige protokoller skal etableres for standard behandling.
�� Referansekriterier skal være tilgjengelige for rekvirenter, inklReferansekriterier skal være tilgjengelige for rekvirenter, inkludert stråledoser.udert stråledoser.
�� Medisinske fysikere skal være tilgjengelige ved nukleærmedisinskMedisinske fysikere skal være tilgjengelige ved nukleærmedisinsk virksomhet virksomhet 

(dose optimalisering, kvalitetssikring, kvalitetskontroll etc..)(dose optimalisering, kvalitetssikring, kvalitetskontroll etc..)

�� Krav til gjennomføring av Krav til gjennomføring av ClinicalClinical AuditsAudits av medisinske radiologiske prosedyrer av medisinske radiologiske prosedyrer 
(diagnostisk radiologi, nukleærmedisin og stråleterapi).(diagnostisk radiologi, nukleærmedisin og stråleterapi).

�� ClinicalClinical AuditsAudits skal gjennomføres i henhold til nasjonale prosedyrer.skal gjennomføres i henhold til nasjonale prosedyrer.



ClinicalClinical AuditsAudits

�� Vi skiller altså mellom Vi skiller altså mellom internintern-- og og ekstern ekstern ClinicalClinical AuditAudit: : 

�� En intern En intern ClinicalClinical AuditAudit, blir initiert av ledelsen for den enkelte , blir initiert av ledelsen for den enkelte 
(nukleærmedisinske) enhet, man bestemmer seg for selv å (nukleærmedisinske) enhet, man bestemmer seg for selv å 
kontrollere kvaliteten av pasientbehandlingen.kontrollere kvaliteten av pasientbehandlingen.

�� Dette oppnåes gjennom en intern Dette oppnåes gjennom en intern ClinicalClinical AuditAudit av enhetens av enhetens 
behandlingsprosedyrer, opplæringsplaner, behandlingspraksis behandlingsprosedyrer, opplæringsplaner, behandlingspraksis 
kvalitetssikringsrutiner, dokumentasjonsstyring m.m.kvalitetssikringsrutiner, dokumentasjonsstyring m.m.

�� Allerede på planleggingsstadiet av en Intern Allerede på planleggingsstadiet av en Intern ClinicalClinical AuditAudit vil enheten vil enheten 
få dannet seg et bilde av hvor langt man har kommet med tanke påfå dannet seg et bilde av hvor langt man har kommet med tanke på
skriftlige prosedyrer og kvalitetsmanualer. skriftlige prosedyrer og kvalitetsmanualer. 



ClinicalClinical AuditsAudits

�� Idet man beslutter å gå i gang med en Intern Idet man beslutter å gå i gang med en Intern ClinicalClinical
AuditAudit vil ledelsen ved enheten måtte utpeke en vil ledelsen ved enheten måtte utpeke en 
arbeidsgruppe (et internt arbeidsgruppe (et internt AuditingAuditing Team) som må få et Team) som må få et 
tydelig mandat.tydelig mandat.

�� Det interne Det interne AuditingAuditing Team må i begynnelsen av arbeidet Team må i begynnelsen av arbeidet 
innhente referanseprotokoller som den interne innhente referanseprotokoller som den interne 
dokumentasjon og praksis skal kontrolleres opp mot.dokumentasjon og praksis skal kontrolleres opp mot.



ClinicalClinical AuditsAudits

�� Det interne Det interne AuditingAuditing Team må i denne Team må i denne 
sammenheng vurdere om man behøver hjelp og sammenheng vurdere om man behøver hjelp og 
opplæring i det å gjennomføre en opplæring i det å gjennomføre en AuditAudit fra fra 
organisasjoner som har slik kompetanse.organisasjoner som har slik kompetanse.

�� En intern En intern ClinicalClinical AuditAudit kan gjerne utføres kan gjerne utføres 
uavhengig av planer om ekstern uavhengig av planer om ekstern ClinicalClinical AuditAudit..



ClinicalClinical AuditsAudits

�� Ekstern Ekstern ClinicalClinical AuditAudit; man avtaler med sin bransjeorganisasjon ; man avtaler med sin bransjeorganisasjon 
(NSNM) at et nøye sammensatt (NSNM) at et nøye sammensatt AuditingAuditing Team begynner planlegging Team begynner planlegging 
av et program for en ekstern av et program for en ekstern ClinicalClinical AuditAudit, på et for alle godt , på et for alle godt 
tidspunkt.tidspunkt.

�� Et Et AuditingAuditing Team må settes sammen slik at man kan gå i en faglig Team må settes sammen slik at man kan gå i en faglig 
god dialog med nøkkelpersonellet ved den enheten som besøkes. god dialog med nøkkelpersonellet ved den enheten som besøkes. 

�� Dette setter krav til erfaring og innsikt hos Dette setter krav til erfaring og innsikt hos AuditingAuditing Team Team 
medlemmene.  medlemmene.  

�� Andre krav er: vis respekt, lytt, dokumenter fakta, gi den sammeAndre krav er: vis respekt, lytt, dokumenter fakta, gi den samme
informasjonen til alle, vær åpen og forutsigbar.informasjonen til alle, vær åpen og forutsigbar.



ClinicalClinical AuditsAudits

�� Alle juridiske, økonomiske, praktiske og (pasient) etiske forholAlle juridiske, økonomiske, praktiske og (pasient) etiske forhold rundt d rundt 
gjennomføringen av en ekstern gjennomføringen av en ekstern ClinicalClinical AuditAudit må avklares, så godt må avklares, så godt 
som mulig, i forkant av som mulig, i forkant av de(tde(t) første besøk av det eksterne ) første besøk av det eksterne AuditingAuditing
Team.Team.

Forhold som må være avklart:Forhold som må være avklart:

�� Bør man underskrive en avtale som regulerer gjennomføringen av eBør man underskrive en avtale som regulerer gjennomføringen av en n 
ekstern ekstern clinicalclinical auditaudit??

�� Hvem er partene i en slik avtale ?Hvem er partene i en slik avtale ?

�� Hva er konsekvensene av å finne alvorlige feil og mangler ?Hva er konsekvensene av å finne alvorlige feil og mangler ?

�� Hvem betaler for dette ?Hvem betaler for dette ?

�� Hvor lenge skal en ekstern Hvor lenge skal en ekstern ClinicalClinical AuditAudit foregå ?foregå ?

�� Konfidensialitet ?Konfidensialitet ?

�� På hvilken måte blir resultatene behandlet ?På hvilken måte blir resultatene behandlet ?



ClinicalClinical AuditsAudits

�� Arbeidsformen for Arbeidsformen for AuditingAuditing Team er; gjennom intervjuer av Team er; gjennom intervjuer av 
nøkkelpersonell, gjennomgang av skriftlige prosedyrer og rutinernøkkelpersonell, gjennomgang av skriftlige prosedyrer og rutiner, , 
besøk rundt om på avdelingen, systematisk å dokumentere status fbesøk rundt om på avdelingen, systematisk å dokumentere status for or 
kvaliteten av pasientbehandling ved den enheten som blir besøkt.kvaliteten av pasientbehandling ved den enheten som blir besøkt.

�� Prosessen må være forutsigbar og transparent for de involverte oProsessen må være forutsigbar og transparent for de involverte og g 
det er viktig at begge parter er inneforstått med hva en eksterndet er viktig at begge parter er inneforstått med hva en ekstern
ClinicalClinical AuditAudit innebærer i forkant av denne.innebærer i forkant av denne.

�� En forutsetning er gjerne at enheten har gjennomført og lært av En forutsetning er gjerne at enheten har gjennomført og lært av en en 
intern intern ClinicalClinical AuditAudit i forkant av den eksterne i forkant av den eksterne ClinicalClinical AuditAudit..



EnhetenEnheten somsom mottarmottar en en EksternEkstern Clinical Audit sin Clinical Audit sin rollerolle erer::

�� Å Å KlargjøreKlargjøre dokumentasjondokumentasjon: : kvalitetsmanualerkvalitetsmanualer, , 
behandlingsprosedyrerbehandlingsprosedyrer ogog all all annenannen relevant relevant dokumentasjondokumentasjon. . GjøreGjøre
dennedenne dokumentasjonendokumentasjonen tilgjengeligtilgjengelig for Audit for Audit TeametTeamet førfør startenstarten avav
en en eksternekstern Clinical Audit.Clinical Audit.

�� Å Å informereinformere helehele avdelingen/enhetenavdelingen/enheten, , sykehusledelsensykehusledelsen ogog andreandre
relevanterelevante personerpersoner omom gjennomføringengjennomføringen avav en Clinical Audit en Clinical Audit ogog
tidsplanentidsplanen for for dennedenne. . 

�� IdentifisereIdentifisere ogog sikresikre deltagelsedeltagelse avav de de medlemmenemedlemmene avav egeteget
personalepersonale somsom måmå delta delta vedved en en eksternekstern Clinical Audit. I Clinical Audit. I tilleggtillegg tiltil
dettedette: la : la detdet eksterneeksterne Audit Team Audit Team fåfå tilgangtilgang tiltil å å intervjueintervjue de de 
medlemmenemedlemmene avav personaletpersonalet somsom teametteamet finnerfinner nødvendignødvendig. . 



ClinicalClinical AuditsAudits

�� So far, so So far, so goodgood ……

�� Vi vet nå omtrent hva en Vi vet nå omtrent hva en ClinicalClinical AuditAudit vil handle om.vil handle om.

�� Det kvalitetsnivå pasientbehandlingen foregår ved, Det kvalitetsnivå pasientbehandlingen foregår ved, 

vil reflektere nettoresultatet av alt man gjør (og ikke vil reflektere nettoresultatet av alt man gjør (og ikke 
gjør), fra rekvisisjon til ferdigbehandlet pasient. gjør), fra rekvisisjon til ferdigbehandlet pasient. 

�� En vellykket En vellykket ClinicalClinical AuditAudit vil identifisere dette vil identifisere dette 
kvalitetsnivået. kvalitetsnivået. 



ClinicalClinical AuditsAudits

�� En En ClinicalClinical AuditAudit er er IKKEIKKE en inspeksjon med påfølgende en inspeksjon med påfølgende 
(myndighets) krav til forbedringer der hvor man eventuelt (myndighets) krav til forbedringer der hvor man eventuelt 
finner mangler.finner mangler.

�� En En ClinicalClinical AuditAudit er ment å skulle være er ment å skulle være en hjelpen hjelp for den for den 
enkelte enhet til å kartlegge eventuelle behov for enkelte enhet til å kartlegge eventuelle behov for 
forbedringer for å møte krav i henhold til internasjonale forbedringer for å møte krav i henhold til internasjonale 
og nasjonale standarder for kvalitet i pasientbehandling. og nasjonale standarder for kvalitet i pasientbehandling. 



ClinicalClinical AuditsAudits

�� Spørsmål: er det nå slik at (potensialet i) verktøyet Spørsmål: er det nå slik at (potensialet i) verktøyet ClinicalClinical AuditsAudits blir blir 

anvendt i f.eks. Norge ?anvendt i f.eks. Norge ?

�� Svar: Tja. Noen steder blir det nok det. Og, noen (i denne Svar: Tja. Noen steder blir det nok det. Og, noen (i denne 

forsamlingen) vet nok hvor dette da er.forsamlingen) vet nok hvor dette da er.

�� Nytt spørsmål: Hvem har oversikt over systematisk bruk av Nytt spørsmål: Hvem har oversikt over systematisk bruk av ClinicalClinical
AuditsAudits ? ? 

�� Og; Hvem kan man lære av (?) dersom man ønsker systematisk å Og; Hvem kan man lære av (?) dersom man ønsker systematisk å 
anvende anvende ClinicalClinical AuditsAudits ved (f.eks.) nukleærmedisinske sentre i ved (f.eks.) nukleærmedisinske sentre i 
Norge.Norge.



ClinicalClinical AuditsAudits

�� Svar: Man må henvende seg til nasjonale og Svar: Man må henvende seg til nasjonale og 
internasjonale bransjeforeninger og internasjonale bransjeforeninger og --organisasjoner for å organisasjoner for å 
få en oppdatert oversikt over bruken av(*) få en oppdatert oversikt over bruken av(*) ClinicalClinical AuditsAudits
som verktøy i arbeidet med å sikre kvalitet i alle ledd av som verktøy i arbeidet med å sikre kvalitet i alle ledd av 
(og ved) pasientbehandling ved nukleærmedisinske (og ved) pasientbehandling ved nukleærmedisinske 
enheter ved norske sykehus.enheter ved norske sykehus.

�� (*) bruken av (*) bruken av -- vil omfatte mer enn omfanget av vil omfatte mer enn omfanget av ClinicalClinical AuditsAudits: brukes : brukes 
verkøyet verkøyet ClinicalClinical AuditAudit riktig (?) og hvem vet hva som er riktig (?) med tanke riktig (?) og hvem vet hva som er riktig (?) med tanke 
på blant annet frekvens, detaljnivå, prosesser og hvem det er sopå blant annet frekvens, detaljnivå, prosesser og hvem det er som kikker m kikker 
andre i kortene (andre i kortene (--> evt. utdannelse av ”> evt. utdannelse av ”AuditingAuditing Team”).Team”).



ClinicalClinical AuditsAudits

Videre; Ved å spørre nasjonale og internasjonale organisasjoner Videre; Ved å spørre nasjonale og internasjonale organisasjoner om bruken av om bruken av ClinicalClinical AuditsAudits får man får man 
svar.svar.

Et (par) svar fra Et (par) svar fra thethe European Association European Association ofof Nuclear Nuclear MedicineMedicine (EANM) på spørsmålet om (EANM) på spørsmålet om 
status for status for ClinicalClinical AuditsAudits i Europa, er:i Europa, er:

” ” -- Clinical audits are mainly Clinical audits are mainly occasionaloccasional. They are carried out . They are carried out moremore regularly in: Finland, regularly in: Finland, 
France, Germany, Lithuania, Poland, Slovakia, Slovenia, UK and SFrance, Germany, Lithuania, Poland, Slovakia, Slovenia, UK and Switzerland.”witzerland.”

ogog::

“ “ -- The frequency of clinical audits has been regulated in about The frequency of clinical audits has been regulated in about 1/31/3 of member countries. of member countries. 
The reports and followThe reports and follow--up of audits have likewise been regulated in up of audits have likewise been regulated in 1/31/3 of member of member 
countries.”countries.”

� Kilde: Marika Bajc, “Situation of Clinical Audit in Europe”, presentasjon EANM kurs
26.06.2010.



ClinicalClinical AuditsAudits

VidereVidere::

“ “ -- Regulations or recommendations on accreditation were reported iRegulations or recommendations on accreditation were reported in about n about 1/41/4
of member countries.of member countries.

-- Requirement for Certification of the quality system was reporteRequirement for Certification of the quality system was reported in d in 33
countries only.countries only.

-- Relation of clinical audit with other quality assessment systemRelation of clinical audit with other quality assessment systems has been s has been 
regulated or recommended in only regulated or recommended in only a fewa few countries.”countries.”

� Kilde: Marika Bajc, “Situation of Clinical audit in Europe”, presentasjon EANM 
kurs 26.06.2010.



ClinicalClinical AuditsAudits

OgOg::

�� ““-- The basic requirements of the Council Directive for Clinical Audits 

97/43/Euratom for Clinical Audit (Article 6.4) have been generally
implemented in national legislation.”

�� “ “ -- The practical implementation has been regulated in The practical implementation has been regulated in mostmost countries.   countries.   
Recommendations on the implementation have been given in Recommendations on the implementation have been given in severalseveral
countries too, usually by the radiation protection authority or countries too, usually by the radiation protection authority or the national the national 
scientific societies.”scientific societies.”

� Kilde: Marika Bajc, “Situation of Clinical audit in Europe”, presentasjon EANM 
kurs 26.06.2010.



ClinicalClinical AuditsAudits

SummenSummen avav EANM sine EANM sine svarsvar erer: : Vi Vi måmå hjelpehjelpe vårevåre medlemmermedlemmer tiltil å å kommekomme igangigang

med med systematisksystematisk brukbruk avav Clinical Audits!Clinical Audits!

DerforDerfor::

EANM EANM harhar 3 ganger i 3 ganger i løpetløpet avav 2010 2010 avholdtavholdt toto--dagersdagers kurskurs, 2 , 2 kurskurs vedved

EANM EANM sittsitt opplæringssenteropplæringssenter i Wien i Wien ogog 1 1 kurskurs vedved IAEA IAEA sittsitt sentersenter, med, med

kurstittelkurstittel::

EANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality AssuranceEANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality Assurance

InstruktørerInstruktører harhar ((stortstort sett) sett) værtvært::
Dr. Dr. LorenzoLorenzo S. S. MaffioliMaffioli ((ItalyItaly))
AssocAssoc. Prof. Dr. Med. Marika . Prof. Dr. Med. Marika BajcBajc ((SwedenSweden) ) 
Dr. Andrew J.W. Dr. Andrew J.W. HilsonHilson (United Kingdom) (United Kingdom) 
Dr. Dr. KishorKishor K. K. SolankiSolanki (United Kingdom)(United Kingdom)
Prof. Dr. Michel Prof. Dr. Michel BourguignonBourguignon (France)(France)
Dr. Ravi Dr. Ravi KashyapKashyap ((AustriaAustria))
Dr. Gill Claire Vivian (United Kingdom)Dr. Gill Claire Vivian (United Kingdom)



EANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality AssuranceEANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality Assurance

Man Man harhar holdtholdt kursetkurset for 2 for 2 kandidaterkandidater for for arbeidarbeid med Clinical Audits med Clinical Audits frafra hverthvert
land i land i allealle medlemslandmedlemsland ogog for 2 for 2 kandidaterkandidater frafra hverthvert land land utenomutenom EANM, EANM, dada
med IAEA med IAEA somsom hovedarrangørhovedarrangør..

EANM/UEMS/EBNM sin EANM/UEMS/EBNM sin strategistrategi: : 

�� Å Å gigi dissedisse kandidatenekandidatene opplæringopplæring omom Clinical AuditsClinical Audits;; vedved nødvendignødvendig kursingkursing
ogog vedved å å formidleformidle ((pekerepekere tiltil) ) informasjoninformasjon omom regelverkregelverk ogog støttelitteraturstøttelitteratur, , 
samtsamt ogog organisereorganisere oppfølgningsmøteroppfølgningsmøter (for (for eksempeleksempel hoshos EANM i Wien).EANM i Wien).

�� DisseDisse kandidatenekandidatene erer brohoderbrohoder for for implementeringimplementering avav Clinical Audits i Clinical Audits i 
hjemlandethjemlandet; ; vedved å å formidleformidle EANM sin EANM sin strategistrategi ogog vedved å delta å delta somsom
medlemmermedlemmer avav initiellinitiell prosjektgruppeprosjektgruppe (Task Group) for (Task Group) for implementeringimplementering avav
Clinical Audits. Clinical Audits. 

-- VedVed dettedette kankan man man søkesøke å å dradra igangigang systematisksystematisk brukbruk avav Clinical Audits Clinical Audits vedved
nukleærmedisinskenukleærmedisinske enheterenheter vedved sykehussykehus ogog klinikkerklinikker..



EANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality AssuranceEANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality Assurance

�� SATURDAY 26.06.2010:SATURDAY 26.06.2010:

�� 08:30 08:30 –– 08:4008:40 Welcome address and introduction of participants and instructorsWelcome address and introduction of participants and instructors

�� 08:40 08:40 –– 08:50               08:50               Concept and goals of the courseConcept and goals of the course

�� 08:50 08:50 –– 09:20       09:20       01 01 -- The main rules: The main rules: EuratomEuratom Directive 97/43Directive 97/43

�� Content of 97/43 (PrinciplesContent of 97/43 (Principles of Justification, Optimization,of Justification, Optimization,
�� Responsibilities ...), CliniResponsibilities ...), Clinical Auditcal Audit
�� Presentation provided by: Presentation provided by: PhilipePhilipe Van Van BoxemBoxem

�� 09:20 09:20 –– 09:40       09:40       0202 –– Tampere workshop reportTampere workshop report

�� Presentation provided by: Presentation provided by: MarikaMarika BajcBajc

�� 09:40 09:40 –– 10:10       10:10       03 03 –– Situation of clinical audit in EuropeSituation of clinical audit in Europe
�� Presentation provided by: Presentation provided by: MarikaMarika BajcBajc
�� (information provided by Lor(information provided by Lorenzo enzo MaffioliMaffioli))

�� 10:10 10:10 –– 10:30       10:30       04 04 –– Introduction to clinical audit (EC Guidelines)Introduction to clinical audit (EC Guidelines)

�� General purpose, Aims and obGeneral purpose, Aims and objectives, jectives, 
�� Continuous improvement throuContinuous improvement through an audit cyclegh an audit cycle
�� Presentation provided by: Lorenzo Presentation provided by: Lorenzo MaffioliMaffioli

Wien, EANM Educational Facility,
June 26-27, 2010



EANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality AssuranceEANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality Assurance

�� SATURDAY 26.06.2010:SATURDAY 26.06.2010:

�� 10:30 10:30 –– 10:50       10:50       05 05 –– Objectives of Clinical Audit: CA coverageObjectives of Clinical Audit: CA coverage

�� General coverage, Scope and General coverage, Scope and depth, partial and comprehensive audits, depth, partial and comprehensive audits, 
�� Coverage of the NM procedureCoverage of the NM proceduress
�� Presentation provided by: LoPresentation provided by: Lorenzo renzo MaffioliMaffioli

�� 10:50 10:50 –– 11:1011:10 Coffee BreakCoffee Break

�� 11:10 11:10 –– 11:50       11:50       06 06 –– Criteria of good practiceCriteria of good practice
�� Generality, Mission and visiGenerality, Mission and vision, Organization and management structure,on, Organization and management structure,
�� Personnel and training,  EquPersonnel and training,  Equipment and materials, Justification,ipment and materials, Justification,
�� Examination and treatment prExamination and treatment practices and guidelines, Qualityactices and guidelines, Quality
�� management, Information flowmanagement, Information flow and documentation control, Outcomeand documentation control, Outcome
�� Presentation provided by: Presentation provided by: MarikaMarika BajcBajc

�� 11:50 11:50 –– 12:50       12:50       07 07 –– Specific audit criteria for diagnostic and therapeutic NMSpecific audit criteria for diagnostic and therapeutic NM

�� Structure, Justification andStructure, Justification and referral process, examination practices andreferral process, examination practices and
�� guidelines, Quality managemeguidelines, Quality management, Information flow and documentationnt, Information flow and documentation
�� control, Outcomecontrol, Outcome
�� Presentation provided by: Presentation provided by: MarikaMarika BajcBajc

Wien, EANM Educational Facility,
June 26-27, 2010



EANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality AssuranceEANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality Assurance

�� SATURDAY 26.06.2010:SATURDAY 26.06.2010:

�� 12:50 12:50 –– 14:0014:00 LunchLunch

�� 14:00 14:00 –– 14:3014:30 08 08 –– The IAEA perspective: introduction to QUANUMThe IAEA perspective: introduction to QUANUM

�� Presentation provided by:  IAEA /Presentation provided by:  IAEA / Maurizio Maurizio DondiDondi

�� 14:30 14:30 –– 15:1515:15 09 09 –– The IAEA perspective: QUANUM auditsThe IAEA perspective: QUANUM audits

�� Presentation provided by:  Jure Presentation provided by:  Jure FettichFettich

�� 15:15 15:15 –– 15:5515:55 10 10 –– ISOISO--Norms and how to auditNorms and how to audit

�� Presentation provided by: Presentation provided by: PhilipePhilipe Van Van BoxemBoxem

�� 15:55 15:55 –– 16:1016:10 11 11 –– Internal/external auditsInternal/external audits

�� Presentation provided by: Presentation provided by: PhilipePhilipe Van Van BoxemBoxem

�� 16:10 16:10 –– 16:30          16:30          Coffee BreakCoffee Break

Wien, EANM Educational Facility,
June 26-27, 2010



EANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality AssuranceEANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality Assurance

�� SATURDAY 26.06.2010:SATURDAY 26.06.2010:

�� 16:30 16:30 –– 16:5016:50 12 12 -- Quality indicatorsQuality indicators

�� Quality indicators as a praQuality indicators as a practical measure of performance, ctical measure of performance, 
�� Classification of the deviaClassification of the deviations from good practicetions from good practice

Presentation providedPresentation provided by: IAEA/ M. by: IAEA/ M. DondiDondi

�� 16:50 16:50 –– 17:1517:15 13 13 -- Preparation for AuditPreparation for Audit

�� Initiating an audit visit (Initiating an audit visit (Documentation, Formal issues, Reviewing returns)Documentation, Formal issues, Reviewing returns)
�� Presentation provided by: IPresentation provided by: IAEA / K. AEA / K. SolankiSolanki

�� 17:15 17:15 –– 18:0018:00 14 14 -- The Audit VisitThe Audit Visit

�� Initial observations, MeetiInitial observations, Meeting the Head of Department, Experience of an audit ng the Head of Department, Experience of an audit 
�� visit, Tour of the departmevisit, Tour of the department, Facilitated discussion on interview skills,nt, Facilitated discussion on interview skills,
�� Experience of an audit visiExperience of an audit visit, Meeting the staff t, Meeting the staff -- who to meet, who to meet, 
�� Conducting an interview, ExConducting an interview, Experience of an audit visit, perience of an audit visit, 
�� Report back to department hReport back to department headead
�� Presentation provided by: IAEA / K. Presentation provided by: IAEA / K. SolankiSolanki

�� 18:00 18:00 –– 18:3018:30 15 15 –– Report WritingReport Writing
�� Content of report, Format oContent of report, Format of report, Timing of reportf report, Timing of report
�� Presentation provided Presentation provided by:IAEAby:IAEA / K. / K. SolankiSolanki

Wien, EANM Educational Facility,
June 26-27, 2010



EANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality AssuranceEANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality Assurance

�� SUNDAY 27.06.2010:SUNDAY 27.06.2010:
�� 08:00 08:00 –– 08:3008:30 1616 -- CANMD goals and achievementsCANMD goals and achievements

�� Presentation provided by: LoPresentation provided by: Lorenzo renzo MaffioliMaffioli
�� 08:30 08:30 –– 09:0009:00 17 17 -- The CANMD Software for ISO certificationThe CANMD Software for ISO certification

�� Presentation provided by:  Presentation provided by:  PhilipePhilipe Van Van BoxemBoxem
��

�� 09:00 09:00 –– 09:2009:20 18 18 -- Interrelation of clinical audit with other audit systemsInterrelation of clinical audit with other audit systems

�� Interrelation with regulatorInterrelation with regulatory controly control

�� Distinction between clinical Distinction between clinical audit and regulatory inspectionaudit and regulatory inspection
�� Presentation provided by: AndPresentation provided by: Andrew rew HilsonHilson

�� 09:20 09:20 –– 09:4009:40 1919 -- Practical implementation and the Audit processPractical implementation and the Audit process

�� Request for clinical audit, SRequest for clinical audit, Selection of auditorselection of auditors
Presentation provided bPresentation provided by: Andrew y: Andrew HilsonHilson

�� 09:40 09:40 –– 09:5509:55 20 20 -- Importance of external validation controlImportance of external validation control

�� Presentation provided by: MicPresentation provided by: Michel Bourguignon hel Bourguignon 
��

�� 09:55 09:55 –– 10:1010:10 21 21 -- Financing Financing -- costs costs -- frequency of the Clinical Auditfrequency of the Clinical Audit

�� Presentation provided by: MicPresentation provided by: Michel Bourguignon hel Bourguignon 

�� 10:10 10:10 –– 10:2510:25 22 22 -- Roles of Authorities and ScientificRoles of Authorities and Scientific--professional societiesprofessional societies

�� Presentation provided by: MicPresentation provided by: Michel Bourguignon hel Bourguignon 

�� 10:25 10:25 –– 10:45              10:45              Coffee BreakCoffee Break

Wien, EANM Educational Facility,
June 26-27, 2010



EANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality AssuranceEANM/UEMS/EBNM Course on Clinical Audit and Quality Assurance

�� SUNDAY 27.06.2010:SUNDAY 27.06.2010:
�� 10:45 10:45 –– 11:0011:00 23 23 -- How to avoid the “godfather”How to avoid the “godfather”

�� Presentation provided by: AndPresentation provided by: Andrew rew HilsonHilson

�� 11:00 11:00 –– 11:15    11:15    24 24 -- How to set up the system in general to your national systemHow to set up the system in general to your national system

�� Presentation provided by: AndPresentation provided by: Andrew rew HilsonHilson

�� 11:15 11:15 –– 11:30       11:30       25 25 -- How to modify the details into your national systemHow to modify the details into your national system

�� Presentation provided by: AndPresentation provided by: Andrew rew HilsonHilson

�� 11:30 11:30 –– 11:45       11:45       26 26 -- National Societies to report follow upNational Societies to report follow up

�� Presentation provided by: LorPresentation provided by: Lorenzo enzo MaffioliMaffioli
�� (reports from Austria, German(reports from Austria, Germany and Italy)y and Italy)

�� 11:45 11:45 –– 12:1512:15 27 27 -- Practical example: United KingdomPractical example: United Kingdom
�� Presentation provided by: AndPresentation provided by: Andrew rew HilsonHilson

�� 12:15 12:15 –– 13:15 13:15 Lunch Lunch 

�� Break up delegates into small groups to discuss how they will:Break up delegates into small groups to discuss how they will:
�� 13:15 13:15 –– 13:45 13:45 IImplement CA in their Statesmplement CA in their States

�� 13:45 13:45 –– 14:4514:45 Report back and discussionReport back and discussion

�� 14:45 14:45 –– 15:1515:15 Suggestions to CANMD to use Clinical AuditSuggestions to CANMD to use Clinical Audit

�� 15:15 15:15 –– 15:30 15:30 Closing remarksClosing remarks

�� 15:3015:30 End of CourseEnd of Course

Wien, EANM Educational Facility,
June 26-27, 2010



PresentasjonPresentasjon 04, L. 04, L. MaffioliMaffioli,,
Introduction to Clinical Audits (EC Guidelines):Introduction to Clinical Audits (EC Guidelines):

The 2008 Tampere Symposium revealed thatThe 2008 Tampere Symposium revealed that
there is a large variation between the Member States in the 
ways clinical audit had been implemented. 

There was a clear need for further guidance on clinical audit in order to improve its 
implementation and to harmonize the approaches among the Member States



Presentasjon 08, M. Dondi (IAEA): Introduction to Presentasjon 08, M. Dondi (IAEA): Introduction to QUANUMQUANUM Nuclear Nuclear 

Medicine SectionMedicine Section

�� Mission: Mission: 
•• By strengthening quality of practice, to enhance By strengthening quality of practice, to enhance 

capabilities of Member States to address health capabilities of Member States to address health 
needs by the use of needs by the use of nuclear medicinenuclear medicine

Many hospital facilities in poor state.

Lack of understanding of procedural guidelines.

Staff maybe poorly trained and lack 
appropriate understanding and qualifications.

Very little or no end-user QC.

Poor radiation hygiene and waste 
management.

Customer satisfaction rarely taken into account



Clinical audit 

shouldBe a multi-

disciplinary, multi-

professional 

activity.

Follow general 

accepted rules and 

standards which are 

based on 

international, 

national or local legal 

regulations

guidelines developed 

by medical and 

clinical professional 

societies.

Be a systematic and 

continuing activity

the 

recommendations 

given in audit reports 

are implemented.

Kilde: Lorenzo Maffioli, Introduction to Clinical Audit (EC Guidelines), Wien 26.-27.06.2010



PLAN a process 
or a change

DO
Implement the 
plan and 
performance 
measurement

CHECK the results

ACT to correct 
discrepancies or
adopt the new process

Presentasjon 08, M. Dondi, Presentasjon 08, M. Dondi, 
The IAEA perspective: Introduction to QUANUMThe IAEA perspective: Introduction to QUANUM

Deming Cycle



Presentasjon 08, M. Dondi, Presentasjon 08, M. Dondi, 
The IAEA perspective: Introduction to QUANUMThe IAEA perspective: Introduction to QUANUM

Deming Cycle



Managerial & Practice 
review 

(QUANUM checklist)

Standard met ?

Preventive / Corrective
Action

Routine 
Nuclear Medicine 

activities

Programmed/internal need
for assessment

IAEA TC Project CRP, Regional or other
international project

External audit team
is formed

Internal audit team
is formed

Y

YN
External support 

needed ?

N

Presentasjon 08, M. Dondi, Presentasjon 08, M. Dondi, 
The IAEA perspective: Introduction to QUANUMThe IAEA perspective: Introduction to QUANUM



Comprehensive and well controlled Comprehensive and well controlled 

documentation systemdocumentation system

Quality Manual

Procedures

Operating Instructions

Reports
Tables

...
Contract review
Document control
Purchasing
Process control
Inspection and testing
Test equipment
Quality records
Quality audits
Training
Servicing
Statistical techniques
...

Job descriptions, 
Responsibilities & 
authority

Presentasjon 08, M. Dondi, Presentasjon 08, M. Dondi, 
The IAEA perspective: Introduction to QUANUMThe IAEA perspective: Introduction to QUANUM



Radiation riskRadiation risk
�� Formal authorizationsFormal authorizations

�� Radioactive test sources should be properly stored and Radioactive test sources should be properly stored and 
periodically checked for leakage / contaminationperiodically checked for leakage / contamination

�� Test equipment and tools, reference sources, phantoms Test equipment and tools, reference sources, phantoms 
should  be identified, catalogued and labelledshould  be identified, catalogued and labelled

�� They should be periodically assessment for accuracy, and They should be periodically assessment for accuracy, and 
results should be recorded and storedresults should be recorded and stored

�� New equipment should be acquired by qualified suppliers New equipment should be acquired by qualified suppliers 

Presentasjon 08, M. Dondi, Presentasjon 08, M. Dondi, 
The IAEA perspective: Introduction to QUANUMThe IAEA perspective: Introduction to QUANUM



QC QC -- dose calibratorsdose calibrators

�� constancy testconstancy test
�� linearitylinearity
�� accuracyaccuracy

�� For each of different isotopes For each of different isotopes 
usedused

�� Closer look behind the lead Closer look behind the lead 
shield!shield!

Accurate and traceability of actual Accurate and traceability of actual 

records of patient doserecords of patient dose

Presentasjon 08, M. Dondi, Presentasjon 08, M. Dondi, 
The IAEA perspective: Introduction to QUANUMThe IAEA perspective: Introduction to QUANUM



TaTa--medmed--hjemhjem beskjeder fra kurset i Wien:beskjeder fra kurset i Wien:

�� De nasjonale foreninger, i Norge; De nasjonale foreninger, i Norge; 

Norsk Selskap for Nukleærmedisin og Molekylær avbildning, Norsk Selskap for Nukleærmedisin og Molekylær avbildning, 

må føle eierskap og ta ansvar for må føle eierskap og ta ansvar for fremarbeidelsenfremarbeidelsen av en plan for av en plan for 
gjennomføring av interne og eksterne gjennomføring av interne og eksterne ClinicalClinical AuditsAudits ved landets ved landets 
nukleærmedisinske enheter.nukleærmedisinske enheter.

�� De nasjonale foreninger må definere en prosjektgruppe (”Task GroDe nasjonale foreninger må definere en prosjektgruppe (”Task Group”) up”) 
for for fremarbeidelsenfremarbeidelsen av nasjonale av nasjonale ClinicalClinical AuditsAudits..

�� Man må ta stilling til: innenfor hvilken tidshorisont man ønskerMan må ta stilling til: innenfor hvilken tidshorisont man ønsker å å 
komme på banen med komme på banen med ClinicalClinical AuditsAudits..



TaTa--medmed--hjemhjem beskjeder fra kurset i Wien beskjeder fra kurset i Wien 

(fortsatt):(fortsatt):

�� Idet tidshorisonten er klarlagt må prosjektgruppen starte opp Idet tidshorisonten er klarlagt må prosjektgruppen starte opp 
med informasjonsarbeid og etter hvert komme i en god dialog med informasjonsarbeid og etter hvert komme i en god dialog 
med de nukleærmedisinske enhetene rundt om i landet.med de nukleærmedisinske enhetene rundt om i landet.

�� Man må oppnå enighet om forståelsen av hva en Man må oppnå enighet om forståelsen av hva en ClinicalClinical AuditAudit
er, og hva dette innebærer for de nukleærmedisinske enhetene.er, og hva dette innebærer for de nukleærmedisinske enhetene.

�� Man må oppnå forståelse for hvilke fordeler den enkelte Man må oppnå forståelse for hvilke fordeler den enkelte 
nukleærmedisinske enhet vil ha av å undergå nukleærmedisinske enhet vil ha av å undergå ClinicalClinical AuditsAudits, , 
inkludert det å ha et godt nok internt dokumentasjonssystem og inkludert det å ha et godt nok internt dokumentasjonssystem og 
et fungerende kvalitetssystem ved enheten.et fungerende kvalitetssystem ved enheten.



TaTa--medmed--hjemhjem beskjeder fra kurset i Wien beskjeder fra kurset i Wien 

(fortsatt):(fortsatt):

�� Bli enige med de nukleærmedisinske enheter om hvilke forberedendBli enige med de nukleærmedisinske enheter om hvilke forberedende e 
grep som bør tas før man kan planlegge eksternegrep som bør tas før man kan planlegge eksterne ClinicalClinical AuditsAudits, , 
inkludert gjennomføring av intern inkludert gjennomføring av intern ClinicalClinical AuditAudit før invitasjon til en før invitasjon til en 
ekstern ekstern ClinicalClinical AuditAudit, samt en realistisk tidsplan., samt en realistisk tidsplan.

�� Hjelpe de nukleærmedisinske enheter med å skaffe tilveie all relHjelpe de nukleærmedisinske enheter med å skaffe tilveie all relevant evant 
dokumentasjon fra ”dokumentasjon fra ”AgenciesAgencies" og internasjonale organisasjoner." og internasjonale organisasjoner.

�� Klargjøre de lovmessige aspekter ved Klargjøre de lovmessige aspekter ved ClinicalClinical AuditsAudits overfor de overfor de 
nukleærmedisinske enheter.nukleærmedisinske enheter.



TaTa--medmed--hjemhjem beskjeder fra kurset i Wien beskjeder fra kurset i Wien 

(fortsatt):(fortsatt):

�� Komme frem til tidspunkt for Komme frem til tidspunkt for de(nde(n) første ) første ClinicalClinical AuditAudit med med 
utvalgte sentre.utvalgte sentre.

�� Nasjonal prosjektgruppe bør rapportere til NSNM ”fortløpende".Nasjonal prosjektgruppe bør rapportere til NSNM ”fortløpende".

�� NSNM (eller prosjektgruppen) rapporterer til internasjonale NSNM (eller prosjektgruppen) rapporterer til internasjonale 
organisasjoner om status og fremdrift.organisasjoner om status og fremdrift.



Konklusjon:Konklusjon:

�� Slik vi ser det, vil verktøyet Slik vi ser det, vil verktøyet ClinicalClinical AuditsAudits være meget være meget 
effektivt i forhold til å sjekke om man virkelig gjør det effektivt i forhold til å sjekke om man virkelig gjør det 
man (i alle fall burde vite at man) bør gjøre, for å sikre man (i alle fall burde vite at man) bør gjøre, for å sikre 
best mulig kvalitet i alle ledd av pasientbehandlingen.best mulig kvalitet i alle ledd av pasientbehandlingen.

Også med tanke på å ta vare på de ansatte og miljøet. Også med tanke på å ta vare på de ansatte og miljøet. 



Konklusjon:Konklusjon:

Norsk Selskap for Nukleærmedisin og Molekylær Avbildning bør:Norsk Selskap for Nukleærmedisin og Molekylær Avbildning bør:

�� Avklare hvilken prioritet man skal gi temaet Avklare hvilken prioritet man skal gi temaet ClinicalClinical AuditsAudits..

�� Basert på denne avklaringen, eventuelt danne en prosjektgruppe Basert på denne avklaringen, eventuelt danne en prosjektgruppe 
for planmessig implementering av for planmessig implementering av ClinicalClinical AuditsAudits ved ved 
nukleærmedisinske enheter på norske sykehus (og ved nukleærmedisinske enheter på norske sykehus (og ved 
tilsvarende private klinikker).tilsvarende private klinikker).

�� Gi denne prosjektgruppen et mandat slik at arbeidet kommer i Gi denne prosjektgruppen et mandat slik at arbeidet kommer i 
gang.gang.

�� Avtale en timeplan for denne prosjektgruppen (prioriteringer i Avtale en timeplan for denne prosjektgruppen (prioriteringer i 
forhold til ambisjonsnivå).forhold til ambisjonsnivå).



Takk for oppmerksomheten!Takk for oppmerksomheten!
Akershus universitetssykehus


