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Mötets öppnande
Deltagarna hälsades välkomna.
Föregående minnesanteckningar.
Godkändes.
Arbetsgrupp laboratoriemedicin, inga förändringar. Malin har aviserat att
on letar efterträdare.
Inkomna ansökningar om patientnära utrustning:
o Information om mindre ärenden som redan godkänts:
i. Urisys till VC Dalbo
Förändringar på laboratoriet
o Klinisk kemi och transfusionsmedicin
 Akut multiplex luftvägspanel, Film Array i Ljungby igång
sedan 210414, hittills har två prover körts.
 Pågående installationer som PNA-gruppen arbetar med:
 Accuchek på Neo.
 IT-uppkoppling av iSTAT på Neo.
 Hb-instrument till Medicinens dagsjukvård,
Ljungby
 HbA1c VC Helsa, Älmhult. Uppstartsmöte
planeras, men införande kommer att ske i höst.
o Klinisk mikrobiologi
 Flytt av laboratoriet till nya lokaler i Karlskrona kommer
att genomföras under tre veckor med start nästa vecka.
Vissa analyser kommer att skickas till Växjö, det är dock
inget som ska påverka Kronoberg.
 Coronavirusproverna ökar igen och är nu i samma nivå
som v 7. Svarstiderna för patientprover är ca 12 h och
inom ett dygn för personalproverna. Öppenvårdsproverna
skickas till ABC-labs i Stockholm på eftermiddagarna och
svar anländer på morgonen efter.
 Inga kända RS-virusfall under säsongen, ej heller influensa
A. Influensa B har varit ett par falskt positiva prover, dvs
inga sanna fynd där heller. Calicivirus troligen mycket
lindrigt. ESBL har gått ned något (har hämtats hem
mycket färre fall från utlandet).
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Drogstickor, PNA-gruppen har börjat samla in information.
Drogstickorna har olika cutoffvärden som endast i enstaka fall
överensstämmer med den rekommenderade gränsen. Det finns inte
externa eller interna kontroller. Detta innebär att går det inte att arbeta
kvalitetssäkrat. Enligt Charlotta är antalet prover 120-150 prover/vecka
från Psykiatrin. 12 droger analyseras på sticka: Bensodiazepiner,
Amfetamin, Metamfetamin, Kokain, Oxykodon, THC, Buprenorfin,
Metadon, Morfin, Fentanyl, Tramadol och Pregabalin.
Utredningen inriktar sig nu på att vi ser om vi kan sätta upp Tramadol i
Växjö, övriga nya analyser får skickas (Buprenorfin, Metadon, Oxykodon,
Fentanyl, Pregabalin). Genomförbar modell: göra både stickor och skicka
för labanalys. Priser ska inhämtas och olika modeller ska tas fram. Beslut
tas efter sommaren tillsammans med verksamhetsområdeschefen för
Psykiatrin.
anti FXa aktivitet önskas på kemlab för att bättre kunna styra behandling
med lågmolekylärt heparin. Volymen uppskattas som tämligen liten innan
pandemin, vilket gör att den blir den orimligt dyr. Nu är läget
svårvärderat, hur kommer det att se ut efter pandemin?. Kim har lagt in
analysen som en option i den upphandling som pågår. Instrumenten
kommer under året.
Nytt möte: 2021-06-08, 14-15, gamla konferensrummet, Klinisk kemi och
transfusionsmedicin + skype.
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