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PNA-styrgruppen har beslutat om ett analys- och kontrollsortiment, för patientnära 
analyser, som är enhetligt. Beslutet grundar sig på att vi, med patientsäkerheten i 
fokus, ska använda kvalitetssäkrade instrument och metoder till vilka interna och 
externa kontroller finns tillgängliga.  

Analys-, instrument- och kontrollutbud 

Utbudet av metoder, instrument och kontroller är 
begränsat för att vi tillsammans ska kunna garantera 
god kvalitet. Provresultaten ska vara jämförbara 
oavsett var inom Regionen provet är taget. Möjlig-
heten att göra gruppupphandlingar av stora volymer 
bidrar även till att verksamheten kan kostnads-
effektiviseras. Om utbudet är definerat kan dessutom 
Laboratorieinstruktörerna för PNA erbjuda bättre och 
mer enhetlig support och utbildning för alla er 
användare. 

Eftersom Laboratorieinstruktörerna för PNA vill 
erbjuda er bästa möjliga support och utbildning, ska 
ni alltid kontakta dem vid önskemål om inköp av nya 
instrument. På så sätt kan vi tillsammans upprätthålla 
den goda analyskvalitet vi alla strävar efter. 

Nya instrument, under basbelopp, beställs av er från 
Medicinsk teknik, MT. Reagens och kontroller beställs 
från förrådet, Mediq.  

I övrigt ska alla instrument vara kompatibla med en 
framtida IT-uppkoppling för direkt överföring av 
analyssvar till patientjournal. 

 
 
 

 

Kompetenskrav och kvalitetssäkring 

Alla användare av patientnära analysinstrument 
ska, för varje enskild analys som används på 
vårdenheten, genomgå utbildning i handhavande 
och kvalitetssäkring. Utöver det finns adekvata 
metodbeskrivningar samt instruktioner för alla 
patientnära instrument att tillgå som stöd i arbetet. 

Kvalitetssäkring av själva handhavandet för varje 
enskilt instrumentet tillsammans med dess reagens 
säkerställs genom regelbunden analys av interna 
kontroller.  Dessutom kan vi med hjälp av externa 
kontroller säkerställa instrumentets och reagensets 
kvalitet över tid. Mer information om detta 
återfinns i dokumentet för kvalitetssäkring. 

Patientnära analyser – PNA 
Laboratorieinstruktörerna 
Patientnära analyser – PNA 
Analys- och kontrollsortiment 



 
Utgåva 2, skapad 2019-01-22 av Laboratorieinstruktör för 

Patientnära analyser, PNA 

Aktuellt analys- och kontrollsortiment för patientnära analyser, PNA 
 

 

Patientnära analyser - Kemi 

Sortiment 
Metod/ 
Instrument Leverantör 

Intern 
kontroll 

Extern 
kontroll Kommentar 

CRP QuikRead go 
Orion 
Diagnostica 

Dagligen när patientprov finns Ja  

D-dimer Dima, Biosynex 
Orion 
Diagnostica 

Funktionskontroll inbyggd i 
kassetten 

Ja  

Faeces-
Hemoglobin 

Analyzer F.O.B ANL 
Funktionskontroll inbyggd i 
kassetten 

  

Glukos Glucose 201+/201RT HemoCue Dagligen när patientprov finns Ja  

 Accu-Chek Inform II Roche Dagligen när patientprov finns Ja 
Endast för 
barnkliniker 

HbA1c DCA Vantage Siemens 

Vid ny leverans samt LOT-byte. 
Vid diagnos av typ 2 diabetes; 
dagligen i 2 nivåer när 
patientprover finns 

Ja  

Hematologi Sysmex KX 21N Sysmex Dagligen när patientprov finns Ja  

Hemoglobin Hb 201+ HemoCue Dagligen när patientprov finns Ja  

 QuikRead go 
Orion 
Diagnostica 

Dagligen när patientprov finns Ja 
Billigare i 
kombination 
med CRP  

Kalium, 
Kreatinin 

i-STAT Abbott Vid ny leverans samt LOT-byte  
För blodgaser 
kontakta klin Fys 

PK (INR) CoaguCheck XS plus Roche Dagligen när patientprov finns Ja 

Labvana krävs. 
Första provet 
alltid parallellt 
med lab, samt 2 
ggr/år 

U-alb/krea-kvot DCA Vantage Siemens Vid ny leverans samt LOT-byte Ja  

U-hCG Teststrip, 40 IU/L ANL Vid öppning av ny förpackning Ja  

U-testremsa 
Combur 7/  
Urisys 1100 

Roche 
Dagligen när patientprov finns 
2 nivåer, en/dag 

Ja  

      

      

Patientnära analyser - Mikrobiologi 

Sortiment 
Metod/ 
Instrument Leverantör 

Intern 
kontroll 

Extern 
kontroll Kommentar 

Mononukleos 
Mononukleostest 
MNITOP®  
OPTIMA IM 

Orion 
Diagnostica 

Vid öppning av ny förpackning Ja 

Barn <5 år –> 
prov till klinisk 
mikrobiol. för 
EBV-diagnostik 

Streptokocktest Strep A - Innovacon 
Electra-box 
Diagnostica 

Vid öppning av ny förpackning Ja  


