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Laboratoriemedicinskt rådet 
Patientnära laborerande

Närvarande Kjell Grankvist (ordförande) Britta Willman (Antecknar)
Elin Johansson Marie Backlund
Susanna Hermansson Ann-Sofie Lilja
Urban Kumlin Ove Berglund

1. Genomgång av minnesanteckningar från senaste mötet

Hemsjukvårdsöverföringen: Inget nytt.

IT-uppkoppling: Inget nytt.

Blodgaser: 28 i-STAT i länet, vi fortsätter vårt samarbete med fyslab men en arbetsgrupp bör 
bildas och en diskussion med ansvariga bör föras.

Självtestning av PK: Inget nytt.

E-learning: Susanna vet att 3500st har varit inne på utbildningen, men vet inte vilka som 
genomfört den. Elin har bara fått in fåtal kommentarer. Elin har fått hjälp av Tomas Ylvin att ändra 
inställningar för att komma åt uppgifter om antal som slutfört utbildningen. Britta och Susanna bör 
ta kontakt med Tomas Ylvin för att lära sig att administrera sidan. Fortsätter diskutera e-learning 
nästa möte. 

Kvalitetsmål för HbA1c-metoder: Diabetesförbundet rekommenderar nya rör; ”surt citrat” ska tas 
för glukos. Klinisk kemi har inte dessa. Referens intervallet bygger på gamla rör, så det krävs en 
del arbete att byta rör. Göran Brattsand har tittat på frågan. Förslag att bjuda in Göran till nästa 
möte för att få klinisk kemis syn i frågan. Kan andra analyser köras i ”surt citrat”?

uHCG: Utbildning har genomförts med Gynekologen (NUS) samt barnmorskor i Lycksele och 
Skellefteå. Guiden på hemsidan är uppdaterad med tydligare instruktion. Rekommendation vid 
läkemedelsbehandling är ej lagt in på hemsidan än (det är dock gjort nu 150926). Undersökerskor 
får information vid deras länsstudiedagar (genomförs 150929/150930).

2. Mötestider hösten-15/våren-16

20 November 11.00-12.00

18 Februari 10.30-11.30

3. Uppkoppling av instrument för patientnära analyser

Inget nytt.

4. Rapport från LINUS-dagarna

Se bifogad fil: 2015-09-17 LM-råd Bilaga 1

5. Återuppväcka LM-rådet

Aktiviteten i LM rådet anses vara låg då den stora frågan ”Uppkoppling av instrument för patientnära 
analyser” verkar bordlagd pga ekonomi och andra prioriteringar. Förslag är att minnesanteckningar skickas 
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till verksamhetsområdes chefer. Diskussion om att rikta utbildning mot distriktsläkarna igen då det tidigare 
har varit uppskattat. Förslag att analyser för hälsocentraler tas fram i statistikprogrammet för att användas 
vid dessa träffar. 

Utbildningar som har lagts på is på grund av att vi väntat på it-uppkopplingen får vi nu prioritera och 
genomföra. 

Kjell, Kurt och Ove tillsammans med någon instruktör vill träffa AnnKristin Sundberg för att trycka på IT 
uppkoppling och synliggöra LM-rådet.

6. Framtida planer för provtagningsfunktionen i länet

Frågan bordläggs till nästa möte.

7. Ansvaret för blodgaser

Se punkt 1; genomgång minnesanteckningar från senaste mötet.

8. Interna och externa kontroller

Det har framkommit att Min Hälsa i Holmsund har slutat använda kontrollprogrammet och istället noterar 
resultaten på ett papper vid sidan av. Detta blir ett bekymmer då privata hälsocentraler ska ha samma 
kvalitet på vården som de som drivs inom landstinget. I kontrollprogrammen är det snävare åsatta gränser 
för kontrollerna än vad tillverkarna har angivit. Om dessa gränser inte används blir inte kvaliteten 
densamma. Behövs en revision av verksamheten?

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor

Kommande möten:

Fredag 20 november 11.00-12:00

Bilaga: 2015-09-17 LM-råd Bilaga 1 (rapport från LINUS-dagarna)

Antecknat av Britta Willman justerat av Susanna Hermansson




