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Akkreditering av PNA

Spesial/undervisningsbioingeniør

Ingrid Horgen

Avdeling for medisinsk biokjemi

Rikshospitalet OUS

Akkreditering av PNA

Fra januar 2016 er PNA ved Rikshospitalet akkreditert

• ABL 825 Flex (10 stk) og ABL90 Flex (4 stk) med alle målte parametere + beregnet BE(ecf) og aktuell 
bikarbonat (etter standard NS-EN ISO 22870)

• Accu-Chek Inform II (47 stk) som måler glukose (etter standard NS-EN ISO 22870)

• I tillegg alle målte parametere + beregnet BE(ecv) og aktuell bikarbonat målt med ABL825 Flex (2 stk) 
plassert på MBK (etter standard NS-EN ISO 15189)

• Første sykehuset i Norge som er akkreditert for PNA og et av 3 sykehus i Skandinavien
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Tema

• Bakgrunn og veien til søknad om akkreditering

• Kvalitetssikring

• NA-besøk/akkreditering

• Oppfølging av NA-besøk

• Veien fremover

Bakgrunn til søknad

• Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) fikk i desember 1997 innvilget  
akkreditering for første gang

• siden den gang har akkrediteringsomfanget økt med fler og fler 
analyser fra ulike enheter

• flexibel akkreditering ble innvilget

• under årens løp har vi også forholdt oss til ulike ISO standarder 

• nå er det NS-EN ISO 15189: 2012 «Medisinske laboratorier Krav til 
kvalitet og kompetanse» som gjelder  
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Bakgrunn til søknad

• ikke akkrediterte analyser m.m. har fulgt de samme regler som 
akkrediterte analyser

• prosedyrer, instrukser m.m. er skrevne etter de samme maler

• utstyr vedlikeholdes, kalibreres, valideres m.m. på lik linje med det 
som brukes til akkreditert virksomhet

• fagenhet PNA har også fulgt disse regler både hva gjelder 
instrumenter plassert på MBK og instrument plassert ute på 
intensivavdelinger, operasjonsavdelinger og sengeposter mm  

Bakgrunn til søknad, kvalitetssikring

• Det har vært en stor økning av analyser analysert pasientnært.

• > 2,9 millioner analyseresultater ble overført til EPJ i 2018 mot 2,3 
millioner i 2010 (RH/RA)

• > 222.000 prøver, nesten 608/dag

• Av disse er > 50.000 glukosesvar fra Accu-Chek Inform II

• Med en så stor mengde resultat  kreves en god kvalitetssikring.

• Fagenheten begynte så smått å tenke tanken om å  akkreditere det vi 
drev på med til daglig
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Veien mot akkreditering

Hvorfor akkreditere PNA?

• Øke bevisstheten rundt PNA

• Forbedret systematisering/standardisering 

• Enklere å få de kliniske enhetene til å følge prosedyrene

• PNA får et kvalitetsstempel som kommer pasientene til gode

Akkrediteringsstandarder

• NS-EN ISO 15189:2012 Medisinske laboratorier

• NS-EN ISO 22870:2016 Pasientnære analyser

Veien mot akkreditering

• Nivå 1 prosedyre:

«PNA, Kvalitetssikring av pasientnær analysering (PNA) i fagområder MBK dekker»

• Søknadsskjema:

«PNA, Søknadskjema for ny PNA-analyse/instrument »

• Skjema til samarbeidsavtale

• Sjekklister til brukeropplæring ved nytt PNA-instrument/blodgass
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Veien mot akkreditering

• Validering av instrumentene skjer på lik linje med øvrige akkrediterte instrument på MBK. Det 
skrives en valideringsplan med krav til bias og presisjon som sendes kvalitetsgruppen.

• Innkjøring ble foretatt av instrumentet 

• Etter innkjøring skrives valideringsrapport som godkjennes av medisinsk ansvarlig og 
valideringsansvarlig

• Konnektivitet d.v.s. resultatene fra instrumentene overføres til Pasientens Elektroniske Journal 
(EPJ)

• Test av overføring av resultat med testpasienter til (EPJ)

• Overvåkingssystem (Radiance/Aqure, Cobas IT-1000)

• Interne kontroller og deltakelse i eksterne kvalitetsprogram (Labquality). 

• Rullering av instrumentene internt. Loggføring av EKV

• Kvalitetsindikatorer

Veien mot akkreditering

• Service-avtaler, service rapporter

• Vedlikehold mm 

• Opplæring. Kurs i Læringsportalen.

• Sjekklister

• e-Læring  

• Dokumentstyring 
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Veien mot akkreditering

• Ved hvert blodgass/glukose-instrument finnes «Brukerhåndbok for PNA-
instrument»

• Inneholder dokumentstyrte prosedyrer/brukerveiledninger som skal leses 
av alle som analyserer prøver på PNA-instrument

• Prosedyrene finnes i e-Håndbok

• Alle enheter som har PNA-utstyr har skrivet under en samarbeidsavtale. 
Her står hva eier-avdelingen forplikter seg til og hva MBK forplikter seg til

• Leste oss opp på ISO-standardene 15189, 22870

Veien mot akkreditering

• 2015 ble det sendt en søknad om akkreditering av PNA til Norsk 
Akkreditering (NA)

• Søknaden gjelder analysene (ph, pCO2, pO2, cooximetri, elektrolytter, 
glukose og laktat)  på 14 stk blodgassinstrument ABL 825 Flex, ABL90 Flex
og 47 stk Accu-Check Inform II (glukose) ved Rikshospitalet

• Vi søkte om akkreditering etter 2 standarder. ISO 15189 Medisinske 
laboratorier, Krav til kvalitet og kompetanse og i tillegg ISO 22870  
Pasientnære undersøkelser, Krav til kvalitet og kompetanse
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Akkreditering

September 2015 Norsk Akkreditering på besøk

• svensk bedømmer

• intervjuer hele dagen samt besøk på kliniske enheter

• ekstra bedømmer for all IKT, også PNA

• ved sluttmøte ble det anbefalt akkrediteringsgodkjenning

• noen avvik fikk vi:

- noen som var enkle å lukke

- 2 avvik var litt mer komplisert

Akkreditering

• Avvik 1:

organiseringen rundt PNA var ikke tilstrekkelig beskrevet

• Ledde til et nytt dokument i eHåndbok, linket til MBKs
Kvalitetsmanual: Organisering av PNA, MBK

• Ledelsens gjennomgang

• Intern revisjon av PNA
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Akkreditering

• Avvik 2:

de kliniske enhetene hadde ikke dokumentstyrte opplæringsprosedyrer

• Avvik 2 ble løst ved tett samarbeid med enheten som fikk avviket

• Dokumentstyrt opplæringsdokument må være på plass for alle 
kliniske enheter ved neste NA-besøk

Akkreditering PNA

Fra januar 2016 er PNA ved Rikshospitalet akkreditert

• ABL 825 Flex (10 stk) og ABL90 Flex (4 stk) med alle målte parametre + beregnet BE(ecf) og aktuell 
bikarbonat (etter standard NS-EN ISO 22870)

• Accu-Chek Inform II (47 stk) som måler glukose (etter standard NS-EN ISO 22870)

• I tillegg alle målte parametre + beregnet BE(ecv) og aktuell bikarbonat målt med ABL825 Flex (2 stk) plassert 
på MBK (etter standard NS-EN ISO 15189)

• Første sykehuset i Norge som er akkreditert for PNA og et av 3 i Skandinavien
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Akkreditering- veien videre

• I november 2016 hadde vi oppfølgningsbesøk av NA

• Da ble også fleksibel akkreditering innvilget – nye instrumenter med 
samme metoder/måleprinsipp blir automatisk akkreditert

• Begynt å gå over fra Radiance til Aqure. Vi hadde fortsatt 3 instrument 

kvar på Radiance. Håpet å få over disse instrumentene innom en snar 
fremtid. 

• Vi hadde også et mål om å stenge alle blodgassinstrumentene for brukere 
som ikke registrert og opplært.

Veien videre

• 5 nye blodgassinstrument, 3 stk ABL90 Plus og 2 stk ABL90 Flex, har 
kommet på plass siden forrige besøk. Flexibel akkreditering benyttet

• fortsette med opplæring og dokumentasjon av nye brukere

• fagenheten har en god kommunikasjon med de kliniske avdelingene . Noe 
vi også er avhengige av for å få dette til å fungere.

• kurser i Læringsportalen 

• fortsette utviklingen av e-læringsprogram

• følge med på hva som skjer innen fagfeltet , nye instrumenter, metoder mm



05.11.2019

10

Akkreditering

• Bedømmelsesbesøk av NA i mai 2018

• 3 nye blodgassinstrument (kassetter) på barneklinikken der flexibel
akkreditering var benyttet

• Gjennomgang av validering av ett av disse instrumentene

• Ellers en lite dypere gjennomgang av for eksempel EKV

• Hvem såg på resultatene, godkjenning, loggføring, ledde det til 
handling, prosedyrer, sporbarhet 

Akkreditering

• Tendensen den samme på siste NA-besøket (september i år)

• Går dypere ned i det meste

• Vi har fått låst blodgassinstrumentene for ikke registrerte brukere. 

• 2 nye instrument som vi brukt fleksibel akkreditering på

• Det blev også denne gang gjennomgang av validering prosedyrer 
m.m.

• Interne kontroller og eksterne kontroller 

• Diskusjon
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Veien videre

• Hele tiden forbedre seg , holde seg oppdatert, følge med på hva som 
skjer på analysefronten

• Forsette opplæring, få til e-læringsplaner

• Bedre rutiner og prosedyrer m.m.

• Samarbeide

Kontinuerlig forbedringsprosess
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Takk for oppmerksamheten!


