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1. Genomgång av minnesanteckningar från senaste mötet

Hemsjukvårdsöverföringen

Vi vet idag inte hur kvaliteten för provtagning och analys av prover på patientnära instrument är i 
kommunal regi. Marie Backlund har i våras undervisat på Bergvattengården. I dag analyserar de 
enstaka kontroller. Oklart vem som idag ansvarar/ skall ansvara för kvaliteten på provtagning och 
patientnära analys i kommunal regi?

2. Omorganisation av LM-rådet

Ann-Christin Sundberg, VO-chef Regionvård, anser att LM-rådet organisatoriskt skall ligga under ELG 
(Exekutiva ledningsgruppen). Det är enligt stabschefen för Staben för planering och styrning ännu inte 
bestämt om LM-rådet skall ligga under Staben för planering och styrning eller Staben för 
verksamhetsutveckling.

LM-rådet är beslutande i frågor gällande patientnära analyser, i övrigt skall rådet bereda frågor inför beslut i 
ELG. Rådet skall ha minst 4 möten per år. Beslut fattas i konsensus. Vid oenigheter lämnas ärendet vidare till 
VO-chef Regionvård

Marie Lundgren slutar på sin halvtid som labinstruktör i Skellefteå. Marie kommer inte att ersättas. 
Avdelningschefen har angett att labinstruktörsgruppen själva ska lösa hur den patientnära organisationen
ska lösas. Avstämning och uppföljning skall ske vid årsskiftet 2014-2015. Marie Backlund (Lycksele) gör ett 
studiebesök i Skellefteå för att eventuellt vara kontakperson för avdelningarna i Skellefteå. LM-rådet anser 
att det är angeläget med en labinstruktör med 25- 50% tjänstgöring i Skellefteå även i fortsättningen. Den 
personen kan även ta emot BMA-studenter när de gör sin VFU. I dagsläget kan inte Skellefteå ta emot några 
studenter och det kan hämma kommande rekrytering av BMA till Skellefteålabbet.

Rådet beslutade att ta bort de tidigare Labinstruktörsmötena, endast LM-råd i fortsättningen.

3. Uppkoppling av instrument för patientnära analyser

Kjell Grankvist tar kontakt med Christina Igasto för närmare information och mailar ut till berörda.  

4. Hemsida/ PNA-portal

Johanna Åkerlund har lovat att vara klar med uppläggningen av Hemsidan den 30/9, för att kunna 
presenteras på Länsstudiedagarna för undersköterskor i primärvården. En förfrågan har skickats till 
redaktionen på LINDA, om att lägga upp en länk, för att lätt kunna ta sig till Hemsidan för PNA-patientnära 
analyser, Den ligger nu under www.vll.se/ vård och hälsa/ provtagning och lab/ PNA-patientnära analyser.
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5. CoaguChek och i-STAT

I CheckUp väskorna finns bl.a. CoaguChek. Chefen för CMTS (Centrum för medicinskteknik och 
strålningsfysik), VLL, har skrivit ett serviceavtal med Explizit. I grundsupporten finns ett kundstöd för 
användningen av Explizits programprodukt i sig, inte dess relation till andra leverantörers produkter som ej 
säljs av Explizit. Utbildning av Check Up väskan görs vid installation av Explizit. Kunden skall själva se till att 
användare utbildas på analysinstrumenten. LM-rådet har inte varit informerat och inte deltagit i 
upphandlingen. Labinstruktörerna har inte deltagit i någon utbildning av personal på PNA-instrumenten eller i
användande av kontroller för att säkerställa analyskvaliteten.   

För närvarande finns det 6 CoaguChek instrument ute i länet. Instrumentet kostar 16 000 kr och varje 
teststicka 31,25 kr. Kontroller till analyserna tillkommer. Någon kost/benefit-analys hos beställarna enligt LM-
rådets anvisningar har veterligen inte genomförts. Analyskvaliteten på instrumentet är god. Hos användarna 
anses också CheckUp-väskorna med CoaguChek väsentligt underlätta vården.

I Västerbotten finns för närvarade hela 26 i-STAT-instrument och dessa instrument har till stor del
direktupphandlats på äskande från de olika hälsocentralerna/klinikerna. Instrumenten kostar 65 000 kr. 
Testkasetternas pris varierar mellan 35-120 kr. Kontrollerna tillkommer. Åtminste några analyter ser ut att 
vara av tveksam kvalitet. Någon kost/benefit-analys hos beställarna enligt LM-rådets anvisningar har 
veterligen inte genomförts. LM-rådet har inte varit informerat och inte deltagit i upphandling i något av fallen. 
Labinstruktörerna har deltagit vid ett tillfälle vid utbildning av personal på i-STAT. I samråd med Klinisk 
fysiologi har vi uppmanat användarna via mail att analysera kontroll efter ett bestämt mönster. Ingen 
återkoppling och övervakning sker. Det är framförallt blodgaser men även natrium, kalium och kreatenin som 
analyseras, därför ett sammarbete med klinisk fysiologi.

Köps det trots allt in instrument som inte är rekommenderat av LM-rådet skall man enlig våra anvisningar 
analysera intern kontroll när man använder instrumentet och i de fall extern kontroll finns, skall även den 
analyseras. Detta för att på samma sätt som upphandlade instrument säkerställa en god analyskvalitet.
Instrumenten skall också vara uppkopplingsbara för att via BtS patientsäkert kunna överföra korrekt 
information till journalsystemet. Utbildning av användarna på instrumenten ska också vara säkerställd.

Det bör utredas om CoaguChek och i-STAT skall vara av LM-rådet rekommenderade instrument. Efter 
kostnads- och kvalitetsanalys och dialog med primärvårdschef så skickar LM-rådet en skrivelse med en 
rekommendation till ELG för beslut.

6. Övrigt

Nästa möte:
Torsdagen den 27 november 2014, 10.30 – 12.00

Vid pennan

Susanna Hermansson
Ann-Britt Lindström




