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Beskrivning av kontrollprogram för Hälsocentraler

Välj Gemensamma dokument på skrivbordet
Välj din hälsocentral
Labkontroller
Internkontroll

Klinik: Hälsocentral

Analys: Hb

Instrumentnr.
MT 263570

Kontroll-ID: HemoTrol Larmgränser:
Lotnr
Kontroll: 33301(76-84) -3SD' -2SD' +2SD' +3SD'
Åsatt
börvärde: 79,4 g/L 72,25 74,64 84,16 86,55

Åsatt CV%: 3,0

Åsatt SD: 2,382

Fortlöpande sammanställning av laboratoriets
resultat:
Medelvärde: 79,23 Antal: 17 SD: 0,881 CV%: 1,1

Datum:
(yyyy-mm-dd) Kontrollvärde: Resultat: ▲ Sign

Kommentar (Byte av reagenslot, rengöring

instrument, nyöppnad kontroll…)

2014-07-17 79 GRÖN ej Ny kontrollflaska.Lotnr:33301
2014-07-18 79 GRÖN ej
2014-07-21 79 GRÖN ash
2014-07-22 81 GRÖN tl
2014-07-23 79 GRÖN tl

2014-07-24 79 GRÖN tl
2014-07-25 78 GRÖN tl
2014-07-28 80 GRÖN tl kyvetter lot nr 1402149
2014-07-29 79 GRÖN tl
2014-07-30 80 GRÖN ee
2014-07-31 79 GRÖN ee
2014-08-01 77 GRÖN ee
2014-08-04 79 GRÖN ee
2014-08-05 79 GRÖN ee
2014-08-06 80 GRÖN ee
2014-08-07 80 GRÖN ee
2014-08-08 80 GRÖN ee kyvetter lot nr 1403177
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Först en förklaring vad menas med LOT nummer.
LOT är det nummer som kontrollen, reagenset, stickorna eller kuvetterna har fått vid ett
specifikt tillverkningstillfälle. Detta nummer finns angivet på förpackningen el. flaskan.

Detta kan jämföras med när man köper ett rött garn som färgats i ett färgbad. Skall man
komplettera med ett nystan till vill man att det skall komma ur samma färgbad för att få exakt
lika färg. Tar man ett nystan ur ett annat färgbad är det inte exakt lika, men ändå rött.

Så här fyller du i Internkontrollprogrammet:
Glöm ej att spara värdena genom att trycka på den blå disketten.

1. Fyll i det aktuella kontroll lotnumret (ruta 1a). Lotnumret hittar du på kontrollflaskan eller
på förpackningen.
Skriv in åsatt intervall för kontrollen (ruta 1b). Visar inom vilket intervall kontrollen ska
ligga. Detta värde hittar du på kontrollflaskan eller på förpackningen. Ex värde 6,7±0,9 ger
intervallet (5,8-7,6) ( för att 6,7-0,9=5,8 och 6,7+0,9=7,6).

2. Skriv in åsatt börvärde (ruta 2). Finns det ej angivet på kontrollflaskan får du skriva in det
värde som ligger i mitten av det åsatta intervallet (föregående punkt).

3. Inom den gröna markeringen (ruta3) körs kontrollen in med fem värden, dvs du gör en
lokal test av kontrollen på lokalt instrument. Dessa värden måste ligga inom det åsatta
intervallet som företaget har angivit (ruta 1) Om inte: Kontakta labinstruktörerna tel: 525 24
Notera datum (yyyy-mm-dd), kontrollvärdet, signatur.

4. När du har fem kontrollresultat ska det åsatta börvärdet (ruta 2) ändras till medelvärdet av
den inkörda kontrollen (ruta 4). Viktigt att du ändrar det nu eftersom medelvärdet beräknas
om efter varje nytt resultat. Alltså det åsatta börvärdet är nu medelvärdet av de fem första
kontrollresultaten.

5. Nu är kontrollen inkörd på instrumentet och larmgränserna ändras automatiskt (ruta 5)

Fortsätt nu att köra kontroll varje dag som prov körs. Glöm ej: För att analysera patientprov
måste ni ha en grön kontroll. Skriv in alla kontroller som körs, följ kontrollreglerna (se separat
dokument för kontrollregler samt tips på felsökning).

Ange även ny lot på övrigt material ex kyvetter, stickor mm
Ange även åtgärder vid kontrollarm ex kör om kontroll, rengöring, ny flaska ect

Använd samma kontrollprogram så länge du har samma lot på kontrollen.Vid ny lot på
kontrollen görs en arkivering.
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Arkivering

Gör så här:
Öppna kontrollprogrammet för internkontroller under fliken Labkontroller och minimera
kontrollprogrammet med hjälp av minustecknet längst upp till höger, nu placeras den i
aktivitetslisten längst ned.
Öppna Arkiv under fliken Labkontroller och lägg även ner den med minustecknet längst upp
till höger.

Observera att både Internkontrollen och Arkiv måste vara öppet innan du går vidare.

Plocka upp internkontroll igen från listen längst ner.

Längst upp på sidan finns en blå list. Där det nu står Internkontroll.

Klicka på Redigera längst upp till vänster.
Välj ”Flytta eller kopiera blad”.
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Då kommer det upp en ruta med två rull-lister.

1, Välj den övre ”Till bok” Klicka på pilen till höger. Då ser du att man kan välja Arkiv.
Markera det.

2, På den undre listen ”Före blad” väljer man var man vill
placera de kontroller som ska sparas.
Ex: Bredvid (vald analys)

Till slutet (kronologisk ordning)

3, Bocka i rutan ”skapa en kopia”

4, Tryck OK

Du har nu hamnat i Arkivet, vilket du kan se på den blå listen högst upp till vänster.

Spara nu arkiveringen på den blå disketten längst upp till vänster.

Klicka ner arkiv och gå tillbaka till kontrollprogrammet för internkontroll.

Nu när värdena är sparade i arkivet, kan kontrollprogrammet för internkontroller tömmas.

De värden och kommentarer som är i de ljusgröna fälten går att radera.
Markera kolumn för kolumn och tryck delete på tangentbordet.
Kolumnen under ”Resultat” som är färgmarkerade grönt, gult eller rött går inte radera.

Nu när alla ljusgröna fält är tomma och kan du börja köra in värden för det nya lotnumret på
kontrollen. Detta beskrivs i början av dokumentet.


