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Laboratoriemedicin



Vi har sjukhuslaboratorier på fem orter i 

länet

Avståndsexempel: 

Luleå- Kiruna 342 km



Klinisk kemi 

Sunderby sjukhus



Bakgrund, Maria Clausén

• Sjukhuskemist, började i Region Norrbotten 2015.

• Fil Dr. i kemi, examen i oorganisk kemi och biokemi.

• Metodansvarig för PNA, proteiner/hormoner, hematologi, 

koagulation, blodgaser, spektroskopi och sänka i hela 

Norrbotten.

• Kvalitetssamordnare Kemlab.



Metodansvar



Metodansvar

• På laboratoriemedicin i Norrbotten har vi ca 10 

metodansvariga; fem st på mikrobiologen, fyra på kemlab

och en på blodcentralen.

• Antal ackrediterade metoder: ca 40 st (mikrobiologen), ca 

120 (kemlab), ca 20 (transfusionsmedicin).

• Tillkommer gör PNA-verksamheten, som inte är 

ackrediterad, med ett tjugotal olika instrumenttyper i länet.

• Metodansvarig för PNA är Maria Clausén.



Metodansvar – vad innebär det?

Ansvara för:

• Kvalitetssäkring

• Metodutveckling

• Att rutiner och metoder dokumenteras och följs

• Uppföljning av interna och externa kontrollresultat

• Metodjämförelser - ”inkörningar av instrument”



Metodansvar – PNA

• Val av nya instrument/metoder

• Utvärderingar av ”inkörningar” av nya instrument

• Tester inför uppkoppling av instrument

• Uppföljningar av metodbekymmer med 

instrumenttyper/reagens

• Upphandlingar

• Viss utbildning

• Omvärldsbevakning



Val av metoder

• Behov

• Metod som är tillräckligt bra för tillämpningen

• Användarvänlighet

• Ekonomi

• Möjlighet till datauppkoppling



Val av metoder

• Ny PNA-metod jämförs med laboratoriemedicins metod i en 

patientjämförelse

• Interna kontroller: mått på spridningen i data

• Extern kontroll: mått på riktigheten hos analysen



Verifiering av metoden



Verifiering, ”inkörning”, av metoden

Hur mycket skiljer mellan PNA-metod och rutinmetod?

Medicinsk bedömning görs.



Verifiering av metoden, interna kontroller

• Interna kontroller, två nivåer, ca 10-20 st

Medel 22,8 65,1

SD 1,3 3,6

CV(%) 5,8 5,5

MIN 21 59 

MAX 25 72

Målvärde 23 64



Verifiering av metoden, interna kontroller

• Visar instrumentet rätt?

• Är spridningen jämförbar med rutinmetod? 

• Är metoden medicinskt acceptabel?



Verifiering av metoden, externa kontroller

• Ger instrumentet jämförbara svar med andra instrument med 

samma metod/tillverkare?



Interna kontroller



Interna kontroller

• Används för att säkerställa att instrument och reagens är bra, 

varje gång eller dag som analys görs.

• Analyseras på minst två kliniskt relevanta nivåer.

• Spridningen hos kontrollvärden ger information om spridning 

hos patientresultat.

• Ska alltid ligga inom acceptabla gränser, angivna av 

tillverkare eller laboratoriet.

• Minskar risken att felaktiga svar lämnas ut.

• Fångar tidigt upp problem.



Externa kontroller



Externa kontroller

• Mäts 1-10 gånger /år.

• Prestation över längre tidsperiod.

• Prestation vid olika koncentrationer.

• Fångar upp problem med instrument, reagens och 

handhavande.

• Avvikande värden ska följas upp.



Externa kontroller

Översikt i extern kontrollrapport visar jämförelse mellan svar 

från olika tillverkare, antal användare och spridning inom 

gruppen. 



Externa kontroller, exempel



Externa kontroller, exempel



Externa kontroller, exempel



Om interna eller externa kontroller avviker, vad 

göra?
• Handhavande?

• Tekniska problem med instrument?

• Underhåll av instrument?

• Kalibrering?

• Förvaring/transport av reagens?

• Förvaring/transport av kontrollmaterial?

• Produktionsproblem av reagenslot? 



Tack från oss!


