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Riktlinjer för (införande av) Patientnära
analyserande (PNA)

Laboratoriemedicinska rådet i Västerbotten (LM-rådet) är beslutande om val av metod,
instrument och kvalitetssystem för patientnära analyser (PNA).

Varje verksamhetschef som har fått ett medicintekniskt uppdrag ska se till att det finns ett
medicintekniskt ledningssystem som säkerställer en säker användning och hantering av
verksamhetens medicintekniska produkter och att den personal som använder, hanterar och
förskriver medicintekniska produkter har rätt kompetens för detta.

http://lita.vll.se/dokumentportal/ShowDocument.aspx?PropId=10528491

Vilka analyser och instrument som skall användas är väl utrett ur ett kvalitetsperspektiv.
Analyser som är lämpliga för Hälsocentraler i Västerbotten togs i ett koncensusbeslut 2006.

 Målet är att patientnära analysresultat ska ha en kvalité motsvarande analysresultat
från sjukhuslaboratorier.

 Vi medverkar i upphandling av metoder och instrument efter att ha testat både kvalité
och användarvänlighet.

 Vi finns alltid tillhands med utbildning, support och kvalitetsövervakning.
 Vi har en kontinuerlig kontakt med diagnostikaindustrin och håller oss därmed

uppdaterad med nyheter och förändringar.

All PNA verksamhet skall bedrivas i samråd med Laboratorieinstruktörsgruppen och LM-
rådet men ansvaret för utförandet ligger på verksamhetschefen för respektive kliniskt
verksamhetsområde.

Funderar du på att sätta upp en patientnära analys?

Generellt blir oftast kostnaden per analys högre än vid analys som utförs av Labmedicin.
Oftast är investeringskostnaderna låga medan reagenskostnaderna står för största delen av
kostnaderna. Kontakta alltid någon från Laboratorieinstruktörsgruppen om du funderar på att
starta upp en ny analys eller byta ut befintligt instrument. Vi hjälper till med (ekonomisk
bedömning) i varje enskilt fall som också skall vägas mot patientnyttan.

För basutbudet av metoder har vi färdiga kvalitetssystem som kan nyttjas för den interna
kontrollen. Deltagande i externt kvalitetssystem (Equalis) är också ett krav vid patientnära
analyserande. Basutbudet är testat avseende analyskvalitet, upphandlat, reagenserna lagerhålls
och vi utbildar på metoderna.

http://lita.vll.se/dokumentportal/ShowDocument.aspx?PropId=10528491

