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Ringtest -  bakgrunn og formål  

• Resultat av søknad om akkreditering (ved 

AHUS) innen Uro / Mamma/ GI-og 

Lungediagnostikk 

• Kvalitetssikre histologisk diagnostikk ved 

ekstern bedømmelse 

https://i2.wp.com/static.toondoo.com 



Ringtest - organisering  

• Avdelingssjef, seksjonsleder og kvalitetsansvarlig 

lege har i fellesskap ansvar for å initiere ringtest 

minst en gang årlig. 

• I samarbeid med patologiavdelinger ved andre 

sykehus, minimum 2 eksterne deltagere. 

• 1. gang deltok Tønsberg, Drammen og OUS 

• Det settes av én dag til hvert fagområde som 

testes 



Ringtest - gjennomføring  

• Hver institusjon medbringer egne snitt og 

anonymiserte kopier av remisser 

• Kasus plukkes tilfeldig i siste 6 måneders 

diagnostikk 

• Etter avsluttet gransking diskuteres resultatet i 

plenum 

• Resultatene sammenfattes i et felles 

dokument som angir opprinnelig diagnose, 

avvikende diagnoser og konsensusdiagnose 







Ringtest – resultat og veien videre 

• Påpeker områder med divergens  

• Diskusjon i plenum – konsensus?  

• Manglende konsensus: 

– Kasus vurderes ved Nasjonale faggruppe / 

andre? 

– Kompetanseheving internt? 

• Resultatene av ringtesten diskuteres i 

legemøte på avdelingen og i kvalitetsutvalg 



Ringtest - gunstige effekter 

• Avdekker variasjon i praksis 

• Lavere terskel for konsultasjon / samarbeid 

• Felles trøst - delt glede 

• Mulig arena for andre problemstillinger 

• Utveksling av erfaringer 

• Blir bedre kjent 
 



Ringtest - utfordringer 

• Antall kasus? 

• Temabasert?  

• Tilfeldig utvalg? 

• Form? 
 

http://www.learningspy.co.u

k 



Tilbakemeldinger og erfaringer ringtest 

• 1 dag nok. Vertskap kan rulleres 

• Se på egne kasus i forveien kan spare tid 

• Utvalg: 70/30, biopsier / preparat 

• 20-30 kasus (5-10 per avdeling) 

• Ønske om tema i tillegg til tilfeldige prøver 

• Kollegasjekk av testkasus (unngå mange 

normale prøver) 

• Problemområdene er de samme….. 
 

 

 



LIS - kunnskapsprøve 

• Lost In Space 

• Laboratorie Informasjon System 

• Locked In Syndrom 
 

 

LIS RUDY 



LIS – test – Bakgrunn og gjennomføring 

• Ønske om å kvalitetssikre at LIS har fått 

nødvendig kunnskap innen fagområde (organ) 

• Utvalg av biopsier innen organ: 

–10-35 biopsier 

–Primært vanlige tilstander («hverdagen») der 

målet er riktig diagnose 

–Noen vanskelige kasus der målet er diskusjon 

• Tilrettelegge videre opplæring 
 

 





Tilbakemeldinger og erfaringer 

LIS - kunnskapsprøver 

• Fra LIS: 

–Motiveres til å lese / lære 

–Kvalitetssikring, trygghet for sentral kunnskap 

–Utvalg av biopsier varierer men oppleves realistisk 

–Kan være stressende, «testangst» 

–Fint med rask gjennomgang av resultatet, best på 

individuell basis 

–Gøy når det går bra –  

Vanskelig når du «stryker» 
 



Tilbakemeldinger og erfaringer 

LIS - kunnskapsprøver 

• Fra overlegene:  

• Fokus på mest mulig realistiske kasus 

• Uformell prøve 

–Undersøke nivå 

–Tilrettelegge for videre opplæring 

–Reteste 

• Gjennomgang med «sensorrolle» 

–3.mann tilstede? 

• Tror LIS opplever dette som  

stressende 



Take home I 

• Ringtesting med deltagere fra flere avdelinger 

er gjennomført med gode erfaringer på Ahus 

 

• Deltagerne ønsket mer temabasert testing og 

mindre tilfeldig utvalgte prøver 

 

• Gjennomføringen kan tilrettelegges for flere 

deltagere (Sirkulere snitt? Digitalt? Flere 

deltagere?) 
 

 

 



Take home II 

• Kunnskapsprøver for LIS med praktisk prøve 

oppleves nyttig for både LIS og Overleger 

 

• Kunnskapsprøver er et verktøy for 

kvalitetssikring av kompetanse og 

tilrettelegging av LIS-utdannelsen 

 

• Standardiserte nasjonale kunnskapsprøver vil 

oppleves mer rettferdig – og unngår at 

kollegaer blir «sensorer» 
 


