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i flytsonen på jobb

Slik man kan føle seg når 
det nærmer seg tilsyn





Jada, vi skal gjøre klinisk revisjon, men…

• vi har så mye annet å gjøre

• vi venter på at noen skal komme opp med et eksternt 
revisjonsteam og revisjonstema

• Strålevernet vet jo ikke helt selv en gang hva de 
krever så vi satser på at de ikke er så strenge på det

• vi trenger noen eksempler

• vi trenger å kjenne at det er nyttig 

– ikke noe vi gjør bare for å oppfylle lovkrav



Eksempler ekstern revisjon

• Stråleterapi har KVIST

– To runder med klinisk revisjon

– Finansiert over Strålevernets budsjett (reise og opphold)

• Helse Vest: Faglig nettverk i radiologi

– Først optimalisert/harmonisert prosedyrer

– Deretter klinisk revisjon på om disse ble fulgt

– Kursing av revisjonsteam





Ekstern revisjon - suksesskrav

• Noen må ta initiativ / planlegge

• Forankring i ledelse

– Økonomiske avklaringer (reise/arbeidstid)

• Revisjonskompetanse

• Samarbeidsklima?

– Revisjonsteam vs revidert enhet

– Skille mellom funn og opplevd kritikk….

– Storebror reviderer lillebror og motsatt…. Mentalt klar?





Kan en klinisk revisjonsrapport være et 
biprodukt av optimaliseringsarbeid vi uansett 
gjør? 

(intern klinisk revisjon)



Hva skal vi optimalisere nå?

Der motivasjonen er størst

Tverrfaglig brainstorming

• Det som en vet fungerer dårligst?

• Lengst siden optimalisert?

• Størst effekt av endring?

Biprodukt: Tema for klinisk revisjon



Hva ønsker vi fra prosessen?

• Sikre faglig grunnlag for praksis

• Sikre tverrfaglig samarbeid

• Sikre tydelige prosedyrer (skjematisk)

• Sikre begrunnede prosedyrer (lang versjon i 
tillegg til kort versjon av prosedyrene)

• Sikre oppdatert pasientinfo/innkallingsbrev++

• Sikre kompetanseheving for alle i avdelingen



Arbeidsgruppen

• Møtes 1 time hver uke

• Består av

– Nukleærmedisinere (3)

– Fagradiografer (2)

– Seksjonsradiograf

– Fysiker

• Relativt effektive møter

• System for gjennomgang av prosedyrer

















I alle practical guides ligger steget om å måle samsvar mellom praksis og standard
Måling på x antall pasienter

Hva når en vet at en protokoll ikke samsvarer med guidelines?
Trenger ikke sjekke x pasienter for å vite at protokollen skal endres….

Måling på x antall pasienter nyttig ved kontroll om protokollen følges i praksis
Må dette med for å kalles en fullgod klinisk revisjon?



Godt nok som klinisk revisjon?

• Ja, men tja.

– Det dere har gjort er et ledd i en klinisk revisjon. 

– Dette ville nok blitt godtatt som klinisk revisjon 
ved f.eks. et tilsyn, men dere ville nok fått en 
anbefaling om å sjekke klinisk praksis ikke altfor 
lang tid i etterkant.



Hvordan motiveres for intern klinisk revisjon?

• Integrert som og pådriver for optimalisering

• Velvilje og prioritering fra alle profesjoner / ledelse 

• Enighet om

– Tema (felles brainstorming)

– Arbeidsform

• avklare metodikk, omfang, tidsbruk, fremdrift


