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

1. Genomgång av minnesanteckningar från senaste mötet

Hemsjukvårdsöverföringen

Vi vet fortfarande inget om hur venprovtagningen i kommunerna skall lösas på bästa sätt. Det finns ännu inte 
överenskommelser mellan landsting och kommunerna som reglerar hur provtagning- och analyser ska 
utföras. På grund av brandväggar kan inte kommunerna ta sig in i RoS systemet för att kunna skriva ut 
etiketter och skicka beställningen på tagna prover.

2. Uppkoppling av instrument för patientnära analyser

Kjell har varit i kontakt med Christina Igasto men ej fått något svar. Ordföranden i BtS-styrgruppen Göran 
Edbom hade för 2 veckor sedan heller ingen information. Kjell ska kontakta chefsassistent Ulla-Britt Karlsson 
för att reda ut vilket beslut som tagits av ELG.

3. Hemsida/ PNA-portal

Hemsidan för patientnära analyser ligger nu under www.vll.se/ vård och hälsa/ provtagning och lab/ PNA-
patientnära analyser. Nu finns även en länk från LINDA. Den finns under Vård/ handböcker/ patientnära 
analyser.

4. CoaguChek XS Pro och i-STAT

Det bör utredas om CoaguChek och i-STAT skall vara av LM-rådet rekommenderade instrument. Kjell G. har 
mailat Håkan Larsson, men ej fått något svar. Ska i så fall en upphandling göras för att få ned kostnaderna?

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. Labinstruktörerna har deltagit vid ett 
par tillfälle vid utbildning av personal på i-STAT. Anna Bergström på Abbott är ny ansvarig säljare för den
Norra delen av Sverige. Klinisk kemi och Klinisk fysiologi skall träffa henne i den 22 Januari och tills dess 
skulle vi vilja veta om det finns något utbildningsbehov där leverantören kan hjälpa till. Reagenskassetterna 
ska beställas via Abbott. De är känsliga för temperaturväxlingar och transporten är försedd med en temp-log.

För närvarande finns det 6 CoaguChek instrument ute i länet. Hur ser rekommendationerna ut, kan man 
motivera varför man måste ha PK patientnära. Hur snabbt behöver man få PK svaren under behandling.
De är 1,2 eller 3 veckor mellan varje provtagning och undrar då om det har någon betydelse om provsvaret 
kommer en halv dag senare.

5. E-learning

Elin Johansson har tagit över projektet med att slutföra Klinisk mikrobiologens utbildning. Thomas Ylvin skall 
träffa Elin i januari för att testköra och beräknas var klara i februari- mars.
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Karin Bölenius, Kjell G. och Ann-Britt L. skall träffa Thomas Y. för att utvärdera venprovtagningsutbildningen. 
För närvarande har drygt 1000 personer genomgått utbildningen. Vi har även gått ut till Kommunens MAS:ar 
och uppmanat dem informera sin personal att utbildningen finns.

6. Urisys

Upphandlingen av Urisys 1100 gjordes 2005 med företaget Selefatrade. Det företaget är nerlagt och Roche 
har själva tagit över försäljningen av instrumenten. Inget avtal skrevs i samband med övertagandet.
Vid köp av nya instrument får avd/mott gå via MTUB. Instrumentet kostar 2000 kr. Många av instrumenten är 
gamla och behöver bytas ut. Eftersom vi inte vet när det skall bli en IT-uppkoppling av patientnära instrument 
har MT beställt 15 instrument för utbyte. 

7. Instruktör i Skellefteå

Marie Backlund, Lycksele, har besökt Skellefteå och har lovat att även ta på sig instruktörskontakten med 
Skellefteå sjukhus, tills vidare. Efter sommaren skall en ny kontaktperson mot Skellefteå sjukhus utses.
Instruktörerna i Umeå har kontakt med alla hälsocentraler i Västerbotten. 

8. Ebola

Enligt ett beslut av hygienläkare och smittsskyddsläkare skall analys av prover på misstänkt ebolasmittad 
inlagd patient analyseras på i-STAT instrumentet. Analyserna skall utföras på Infektions kliniken av deras 
personal. 
Personalen på inf.kliniken, Susanna H och Carola A. har fått utbildning av Marina Westermark från fys.lab.

9. Övrigt

Utbildning i beställning av patientnära analyser har getts vid två tillfällen för läkare resp. sjuksköterskor i 
öppen vård, liksom vid ett tillfälle för AT-läkare vid NUS.

Nästa möte:

Torsdagen den 26 februari 2015, 10.30 – 12.00

Vid pennan

Susanna Hermansson
Ann-Britt Lindström




