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Instruktörer från alla landsting presenterade sig och vilka 3 punkter de jobbar med just nu 
eller blivit klara med sedan förra året. Vi har blivit omkörda med råge.
Många har påbörjat IT-uppkoppling och utbildar användare hela tiden.
ex.
Skåne – 300 instrument, 10.000 användare
Gävleborg – IT-uppkoppling av alla instrument samtidigt med Cobas – IT
Uppsala – Behörighets för analyserande och uppkoppling
Kronoberg – Uppkoppling av i-STAT, behörighetsbevis i TILDA-interaktivt lärande
Norrbotten – har direktupphandlat Cobas –IT
Västergötland – Kungälv, akutsjukhus uppkopplade med POC-celerator
Aleris Täby – Kopplat upp Simple Simon (PK-instrumnt)
Unilabs – fortsätter att koppla upp instrument med Aegis POCT
Kalmar – testar POC-celerator
Örebro – upphandlat ny blodgasutrustning och har sänkt kostnader med en 5:e del
Alla PNA-instrument är uppkopplade inom slutenvården

 F-Hb Joyce Carlsson

Hon tog upp skillnaden med guajak (Hemocult) och immunologisk metoderna.
Att Hemocult II SENSA har ökad känslighet jfr. med tidigare Hemocult.
Hon tyckte det skulle vara bra med kvantitativa analyser och även för andra GI sjukdomar.

 Kvalitetsmål för analys vid diagnostik av typ II diabetes Benny Larsson

Equalis har skärpt kraven på externkontrollen till 2,5% CV mellan laboratorierna från tidigare 
3 %.
Internkontrollen skall ha ett CV <3% om instrumentet används för typ II diagnostik.
Vid en screening kan skillnaderna bli marginella om man inte har god kvalitet på analysen.
Han visade också hur en systematisk Bias kan öka antalet som utvecklat sjukdomen.
Så viktigt med kvalitetsmål!

 F-Kalprotektin

Primärvårdens vinst- Färre falskt positiva till specialistvård – säkerställa IBS 

Hälsoekonomisk vinst primärt inom specialistvård –Färre till Koloskopi 

Spridningen av de olika metoderna på Equalis är stor ca 40% CV.
Standardisering!

 Etik



 Försvunna prover på Mikrobiologen

 Samsyn mot Nationella riktlinjer. 
PNA-standard SS-EN ISO 22870:2006 
Grupp utsågs 2014 och de fortsätter med jobbet.

 Utveckling NOAK i Skåne
Antalet patienter som deltar ökar hela tiden
April 2013 – 738 patienter
Jan 2015 – 5553 patienter
Ta krea i stället för pk inför olika undersökningar

 Kapillärt PK jämförs med venöst i studie som pågår på KS,
Vid avvikelse mer än 20% tas venöst prov.
En framtid med minskade PK analyser bibehållet antal APTT
Ökning av anti-Xa, ECT/TT och eGFR
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