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Närvarande Kjell Grankvist(ordförande) Marie Backlund (via länk)
Elin Johansson Kurt Karlsson 
Susanna Hermansson Ove Berglund
Ann-Britt Lindström 

  

1. Genomgång av minnesanteckningar från senaste mötet

E-learning

Hittills har 760 personer utfört utbildningen i Venprovtagning, en ökning med 295 personer sedan 
december 2013.
Information om E-learning kommer automatiskt att spridas när avdelningscheferna nu under våren 
går utbildning om Uppföljning i lärande landsting. 

Kontroller

Sammanställningen av kontrollfrekvensen under 3 månader visar att utbildningsinsatser behöver 
göras. Ann-Britt och Susanna har skriftlig meddelat berörda chefer om deras kvalitet. 
Utbildningsinsatserna har kommit igång.
Angående rekommendationerna om kontrollfrekvens väntar vi till efter LINUS-dagarna i augusti. 
Där kommer Sveriges Laboratorieinstruktörer att diskutera om nationell likriktning om 
kontrollfrekvens för PNA-patientnära analyser.

Hemsjukvårdsöverföringen

Marie Backlund har besökt och utbildat personal vid Bergvattengården. Personalen var dock inte 
förberedd och ingen ville vara kontaktperson mot Laboratorieinstruktör. Efter besöket har heller 
inga kontroller utförts på instrumenten.
Beslut: Ove kontaktar Anders Östblom om vikten av kvalitet vid analyserandet.

2. Uppkoppling av PNA-instrument

På ELG- mötet 24 mars skulle det finnas en diskussionspunkt om tilldelning av pengar för att starta en 
upphandlingsprocess för IT uppkoppling av PNA. Ingen information från mötet har nått LM-rådet.

3. Mandat för LM-rådet till ELG

LM-rådet är och skall vara rådande om kvaliteten på analyserandet av PNA metoder. 

4. CoaguChek och i-STAT

CoaguChek och i-STAT har inköpts och används idag vid flera kliniker inom Landstinget. 
Laboratorieinstruktörerna har inte deltagit i upphandling, utbildning och kontrollhantering. Kurt pratar med 
Göran Brattsand om att jämföra elektrolyter på i-STAT mot klinisk kemis analysinstrument.

5. Svarsrutiner F-Hb

Vi har olika svarsrutiner i länet för F-Hb. I SystemCross från HC svaras F-Hb ut som pos och neg. 
Vid sjukhusen svaras de ut som ej påvisbart och påvisbart. I Umeå finns svaren i RoS och i 
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Lycksele och Skellefteå i crossen, men hamnar aldrig på samma analysrad i crossens lablista från de 
olika ställena.

6. Hemsida

Laboratorieinstruktörerna ha gjort ett förslag till Hemsidan. Johanna Åkerlund har lagt ut några 
sidor för att vi skall kunna se hur det blir. Vi får ligga under vll/ Vård&Hälsa/provtagning och lab.
Vår rubrik blir PNA- Patientnära analyser. Vi fortsätter att jobba med dokumenten och skickar sidor 
om riktlinjer, rekommendationer m.m till Kjell och Kurt för godkännande innan de läggs ut.
Ett beslut togs om att ha information på Hemsidan om analyserna Troponin T, pro-BNP, Pk och 
WBC diff. Dessa analyser är inte upphandlade, men en del används i vården trots att de inte har 
samma kvallitet som de vi har på klinisk kemi. D-dimer är upphandlat och används men har en 
annan cutoff (100) än labben.

7. Övrigt

.

Nästa möte:
Torsdagen den 11 september 2014 kl 10:30 – 12:00

Vid pennan
Susanna Hermansson
Ann-Britt Lindström




