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Akkreditering innen patologi
Bioingeniørkongressen 2016
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Kvalitetskoordinator

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Berit.Revaa@siv.no

Bioingeniørkongressen 2016

Finnes det en fasit?

- Akkreditering = "Orden i eget hus"

- Prosedyrer/retningslinjer må tilpasses egen avdeling

- Men vi kan dele erfaringer og lage samarbeidsavtaler  
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Vår vei til akkreditering

• Felles ønske om akkreditering ble til planer sommeren 2015
– Klinikksjef
– Avdelingssjef
– Ansatte
– Kvalitetskoordinator i 100% stilling

• Andre avdelinger i klinikken var akkreditert

• Tips fra Kristiansand

• Målrettet arbeid med godt samarbeid i klinikken
• Intern revisjon innen områdene vi søkte akkreditering
• Akkrediteringsbesøk i juni 2015
• Samarbeid med Kristiansand og Tromsø for å lukke avvik
• Akkreditert høsten 2016

Styring av kvalitet

Internkontrollforskriften gjelder alle 
– ny utgave er under arbeid

Akkreditering etter NS-EN ISO 17025

Akkreditering etter NS-EN ISO 15189 

Sertifisering etter NS-EN ISO 9001 



06.06.2016

3

Kravdokumenter vi må forholde oss til 
ved akkreditering

1. NS-EN ISO 15189:2012 
– Bygger på NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 17025
– Beskriver krav til kompetanse og kvalitet for 

medisinske laboratorier
2. NA Dok. Nr 48c gir veiledning til patologilaboratorier

3. NA Dok. 26a Kalibrering og kontroll av vekter
4. NA Dok. 26b Kalibrering og kontroll av termometre og 

temperaturregistreringsutstyr
5. NA Dok. 26c Kalibrering og kontroll av volumetrisk 

utstyr
6. Diverse andre dok.: bl.a.NA Dok 4, NA Dok 14, NA Dok

25/31 og NA S-10.

7. Egne krav – husk at de skal følges

Norsk Standard NS-EN ISO 15189:2012

1. Omfang
2. Normative referanser
3. Termer og definisjoner
4. Krav til ledelse
5. Tekniske krav
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Kap.4 Krav til ledelse

4.1 Ansvar for organisasjon og ledelse
4.2 Kvalitetsstyringssystem
4.3 Dokumentstyring
4.4 Oppdragsavtaler
4.5 Analyser utført av henvisningslaboratorier
4.6 Eksterne tjenester og leveranser
4.7 Rådgivningstjenester
4.8 Behandling av klager
4.9 Kartlegging og styring av avvik
4.10 Korrigerende tiltak
4.11 Forebyggende tiltak
4.12 Kontinuerlig forbedring
4.13 Kontroll med registreringer
4.14 Evaluering og revisjoner
4.15 Ledelsens gjennomgang

Alt må være på plass 
uavhengig av 

akkrediteringsomfang.

Enklere vei til målet?

Klinikk Medisinsk 
Diagnostikk

Sykehuset i Vestfold HF

Fysio- og 
ergoterapi Med.biokjemi

Blodbank
Mikrobiologi Patologi

Radiologi

• "Kopiere" av hverandre og tilpasse egen avdeling? 
eller 
• Samarbeide om felles prosedyrer?

 Kapittel 4 – det meste kan være felles
 Kapittel 5 – noe kan være felles

Hvem har ansvar for å vedlikeholde felles prosedyrer?
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Felles kvalitetshåndbok

Kvalitetshåndbok KMD 
felles

Mikro
Patologi
Sentrallab

Radiologi Fysio-
ergo

Styringssystemer
Organisasjon og ledelse 
(m/ kvalitetspolitikk, 
kvalitetsmål, etikk)

   

Kvalitetsstyringssystem 

Dokumentstyring 

Oppdragsavtaler   

Henvisningslaboratorier  

Eksterne tjenester og leveranser 

Rådgivningstjenester   

Avvik og klagebehandling   

Forebyggende tiltak 

Kontroll med registreringer 

Evaluering og revisjoner    

Ledelsens gjennomgang 

Akkrediteringsomfang

Metode, eks:
 Væskebasert cervixcytologi
 Non-gynekologisk cytologi
 Vev fra mottak til og med rutinefarge
 Ulike fargemetoder
 Immunteknikk, andre spesialanalyser
 Frysesnitt

Diagnostikk basert på metode, eks:

 Væskebasert cervixcytologi
 Spesifisert organ med rutinefarge, 

nødvendige spesialfarger og immunteknikk
 Frysesnitt
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Kap.5 Tekniske krav
5.1 Ansatte 

Lederansvar:
• Stillingsbeskrivelse med ansvar, myndighet og oppgaver
• Introduksjonsprogram inkl. HMS og melding av avvik
• Opplæringsprogram – spesifikt og egnet for formålet, husk også 

de som skal godkjenne andres opplæring 
• Kompetansevurdering
• Etterutdanning – internundervisning, fordeling av kursmidler m.m.

Ansattes ansvar:
• Oppdatert CV
• Dokumentert kompetanse (bl.a. opplæringsprogram)
• Etterutdanning – målrettet mot spesialistgodkjenning?
• Følge avdelingens prosedyrer

5.3 Laboratorieutstyr, reagenser og 
forbruksvarer

Utstyr
Register – ansvar: medisinsk teknisk avdeling?

Instrumenthåndbøker ved instrumentet kan inneholde:
1. Generell informasjon for hvert instrument

 Navn, serienummer, plassering
 Kontaktpersoner
 Service-avtale / garanti

2. Veiledning for bruk og vedlikehold
3. Forbruksvarer
4. Kvitteringsskjema (sjekkliste)
5. Loggbok 

 Ugunstige hendelser 
 Dokumentasjon på at servicerapport er lest
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5.3.2 Reagenser og forbruksvarer

Kontroll på:
• Mottak og lagring
• Godkjenning nye reagenser/ny forsendelse (verifisere)
• Lagerstyring – holdbarhet, temperaturkontroll
• Bruksanvisninger

• Rapportering til produsent ved ugunstige hendelser/uhell

• Registreringer (5.3.2.7)
• Husk signatur og dato på reagenser som er 

laget/fortynnet på avdelingen
• CE-merking?

Reagenser omfatter også materiale til kvalitetskontroll.

5.4 Preanalytiske prosesser

Informasjon til brukere: Laboratoriehåndbok
• Dokumentstyrt rekvisisjon tilgjengelig
• Informasjon om svartider som er fastsatt i samråd med 

brukerne

• Felles nettsider for Helse Sør-øst

Prøvemottak
Sporing – dokumentasjon
Kriterier for forkastning, tilbakemelding ved feil
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5.5 Analyseprosesser
5.5.1 Valg, verifisering og validering

Foretrukne prosedyrer:

Angitt i bruksanvisningene til utstyret

Publisert i
- anerkjente lærebøker

- tekster eller tidsskrifter gjennomgått av fagfeller 
(Bioingeniøren)

- internasjonale konsensus-standarder eller retningslinjer

- nasjonale eller regionale forskrifter

5.5 Analyseprosesser
5.5.1 Valg, verifisering og validering

Bruk sunn fornuft;
Tradisjonelle metoder har "validert seg selv":

• Generelle histopatologiske metoder
• HE
• Spesialfarger brukt av mange i mange år
• Papanicolaous fargemetode
• Frysesnitt

Validering: Fungerer metoden i seg selv?

Metoder som må valideres:
• Ikke-standard metoder
• Standard-metoder som brukes utenfor sitt tiltenkte 

anvendelsesområde
• Validerte metoder der det er foretatt modifiseringer
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Ansvar
Fagansvarlig bioingeniør
Fagansvarlig patolog
Validering/verifiseringsansvarlig
Bakgrunn for verifisering

Ny metode
Navn
Produsent
Leverandør
Prinsipp
Full validering         ja / 

nei
Verifisering av metode som 
er validert av andre                  

ja / 
nei

Evt. nåværende metode
Navn
Produsent
Leverandør
Prinsipp
Metodens kliniske nytteverdi

Plan og dokumentasjon
Behov for innkjøp, personell
Litteraturreferanser
Utstyr
Reagenser i stoffkartotek?
Sikkerhet/risiko
Avfallshåndtering
Praktiske tips/feilkilder
Prøveomfang 
Periode
Validering/verfisering omfatter
Resultater

Konklusjon

Ansvar for godkjenning
Metoden innføres i rutinen

Oppbevaring av rådata og 
rapport

Verifisering
– fungerer metoden hos oss?

5.5.1.4 Måleusikkerhet for kvantitative 
måleverdier

Kvantitative analyser
• Bestemme måleusikkerhet, definere krav
• Biologiske referanseintervaller
• Kliniske beslutningsgrenser

Semi-kvantitative analyser
• Ikke krav til spesifikk definisjon av måleusikkerhet

Kvalitative analyser
• Må kjenne til usikkerhet
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Måleusikkerhet preanalytiske prosesser

Prosess 
(usikkerhetsbidrag) Usikkerhet (faktor) Kvalitetssikring (tiltak)

Prøvetaking og 
forsendelse

Bruk av feil 
prøvetakingsutstyr

Tilgjengelig rekvisisjon og 
informasjon

Væskebasert cytologi/Thin Prep 
brukerinformasjon

Utstyr til prøvetaking og 
forsendelse

+

Prøvemottak ID-sikring
Utskrift av 
nummeretiketter

Sortering og nummerering
ID-sikring

+
++

Registrering i DocuLive Manuell registrering/ 
variasjon i utførelse

Registrering i DocuLive

Opplæringsprogram og 
vedlikehold av kompetanse

+

Personell/kompetanse 
ved mottak og 
registrering

Variasjon i utførelse

Sporbarhet

Opplæringsprogram

Signeringsliste/
Elektronisk signatur

+

5.5.3 Dokumentasjon av 
analyseprosedyrer

Samsvar med kompetanse hos bruker
– Bruk dokumentmaler
– Brukervennlig / bilder
– Oppskrift punkt for punkt
– "Lærebok"?

Innhold:
- Prosedyretrinn
- Kvalitetskontroll
- Forventet resultat
- Feilkilder/måleusikkerhet
- HMS
- Referanser (interne og eksterne), må vedlikeholdes
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Eks.: Prosedyre for frysesnitt

Papirversjon av hele dokumentet som oppslag ved kryostatene. 
Utklipp av fargeprosedyre og oppsett av fargekar som oppslag ved 
fargebenk.

Papirutskrift av prosedyren?
- Oppslag av hele prosedyren på aktuell arbeidsstasjon
- Utklipp av prosedyren; husk dokumentstyring!

Obs.: Ofte avvik ved revisjoner

5.5.3 Dokumentasjon av 
analyseprosedyrer

5.6 Kvalitetssikring av analyseresultatene

Krav:
Laboratoriet skal utforme kvalitetskontrollprosedyrer som 
bekrefter at den ønskede kvaliteten på resultatene er oppnådd.

Dokumentasjon av kvalitetskontroll:
• Sporbare sjekkpunkter i hele prosessen
• Kvalitetskontroll i analysene
• …. 

Preanalytisk

Analytisk

Postanalytisk
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5.10 Informasjonsstyring

• Hvem har tilgang til hva?
– Registrere nye brukere, gi tilganger
– Registrere nye prøver
– Vedlikehold av rekvirentregister
– Endre prøvesvar
– …

• Elektronisk henvisning?
• Elektronisk svar – med applikasjonskvittering?

• Beredskapsplaner for å opprettholde tjenester ved feil eller 
nedetid.

SLP
- sammenlignede laboratorieprøvinger

Kvalitetskontroll må dokumenteres og gjelder:
• Metoder og diagnostikk
• Internt og eksternt

Metoder:
• Kontrollblokker eller internkontroll i vevet.

• Samarbeid med andre laboratorier for utveksling av 
fargede snitt/utstryk (ringtest).

• Delta i ringtest hos Equalis, NordiQC el.l. og få tilsendt 
snitt/utstryk til farging.
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Diagnostikk
Internt:
• Rescreening innen cervixcytologi iht

kvalitetsmanualen
• Dobbeltsignering av 1.gangs malignitet
• Eget program for sjekk av biopsidiagnoser; 

– Et bestemt antall ganger i året blir prøver 
fra utvalgte organ sjekket av annen patolog

• Sammenlignede cytologi/histologi
• Diagnoseprofil for hver screener/patolog

SLP
- sammenlignede laboratorieprøvinger

SLP
- sammenlignede laboratorieprøvinger

Diagnostikk
Ekternt:
• Cervixcytologi – sammenligne diagnoseprofil 

med Kreftregisterets rapport.

• Arrangere ringtest i samarbeid med andre 
akkrediterte patologiavdelinger.
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Kvalitetsindikatorer

Preanalytisk

Analytisk

Postanalytisk

Hva bør overvåkes?

Hvor har vi mest nytteverdi av å måle?

Hvor er det mulig å måle?

Hvor er det størst konsekvens hvis målene ikke blir innfridd?

Eks.
Informasjon til rekvirenter/antall artikler …
Feil fra rekvirent
Feil ved registrering (ID-feil)
Resultater fra SLP
Antall endrede diagnoser
Svartider

Revisjon som forberedelse til 
akkreditering

Områder som kan sjekkes:
• Dokumentstyring

– Prosedyrer for alle oppgaver
– Dokumentstyrte oppslag i samme utgave som elektronisk
– Ansatte har signert for å ha lest prosedyrer

• Sporing på hvem som utfører hva
– Sjekkliste/arbeidsliste 
– Dokumentert opplæring for aktuelle arbeidsoppgaver

• Utstyr og reagenser
– Kontroll på registrering, bruk, …

• SLP og kvalitetsindikatorer
– Resultater

– Dokumentasjon på hvordan resultatene følges opp
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Håper at vi snart blir 
flere akkrediterte 

patologiavdelinger;

Lykke til på veien!

Takk for 
oppmerksomheten!


