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PNA-styrgruppen inom Västerbottens läns landsting är beslutande 
vad gäller val av metoder, instrument och kvalitetssäkring för 
patientnära analyser, PNA. Varje verksamhetschef med ett medicinskt 
uppdrag ska se till att det finns ett medicintekniskt ledningssystem 
som garanterar säker användning och hantering av verksamhetens 
medicintekniska produkter. Detta inbegriper även att den personal 
som använder, hanterar och förskriver medicintekniska produkter ska 
ha rätt kompetens för detsamma, se styrande dokument 234281 och 
234288 i LITA. 

 
De analyser och instrument som ska användas inom Västerbottens läns landsting är väl 
utredda, ur ett kvalitetsperspektiv, samt beslutat i ett koncensusbeslut från 
Laboratoriemedicin 2006. 

• Patientnära analyser och instrument ska vara användarvänliga men samtidigt ge 
analysresultat med samma goda kvalité som om de skulle ha analyserats av 
Laboratoriemedicin. 

• Laboratorieinstruktörerna inom PNA medverkar vid upphandling av metoder och 
instrument efter att ha testat både kvalité och användarvänlighet. Instruktörerna finns 
även till hands för utbildning, support och kvalitetsövervakning. 

All PNA-verksamhet ska bedrivas i samråd med Laboratorieinstruktörerna, men ansvaret 
för verkställandet ligger på verksamhetschefen för respektive kliniskt 
verksamhetsområde. 

Överväger ni att sätta upp en patientnära analys hos er? 

Generellt är kostnaden för PNA högre per analys jämfört med om patientproverna 
skickas till Laboratoriemedicin. Investeringskostnaden är ofta låg medan de löpande 
utgifterna för reagens utgör den största delen av totalkostnaden. Sett till patientnyttan 
tillåter dock PNA att ni snabbt får svar på en frågeställning. Kontakta alltid någon av 
Laboratorieinstruktörerna om ni överväger att starta upp en ny patientnära analys eller 
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vid byte av redan befintliga instrument. Instruktörerna hjälper till med ekonomisk 
bedömning, som i varje enskilt fall även vägs mot den totala nyttan för patienten. 

Alla tillgängliga patientnära analyser är upphandlade, testade med avseende på 
analyskvalitet. Reagens och kontroller lagerhålls av Mediq och Laboratorieinstruktörerna 
inom PNA är redo att utbilda personalen. För basutbudet av PNA finns färdiga 
kvalitetssystem för intern kontrollverksamhet tillgängliga. Utöver det är externa 
kontroller också ett krav vid patientnära analyserande. Mer kan ni läsa i dokumenten; 
Analys- och kontrollsortiment samt Kvalitetssäkring.  

 


