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Mötets öppnande
Deltagarna hälsades välkomna.
Föregående minnesanteckningar.
Godkändes.
Arbetsgrupp laboratoriemedicin, inga förändringar.
Inkomna ansökningar om patientnära utrustning:
o Hb på iSTAT, Neonatalavdelningen. Godkändes, beslut skickas ut
och en rekommendation avseende Hb att lägga på webben tas
fram.
o iSTAT till Barnkliniken. Godkändes, beslut skickas ut.
o Information om mindre ärenden som redan godkänts:
i. B-Ketoner, patientmätare till avd 13
ii. Hb instrument till VC Markaryd.
Förändringar på laboratoriet
o Klinisk kemi och transfusionsmedicin
 Pågående installationer som PNA-gruppen arbetar med:
 IT-uppkoppling av iSTAT på Neo, ett instrument
av två är klart.
 HbA1c VC Helsa, Älmhult. Uppstartsmöte
genomfört, införande kommer att ske i höst.
 Upphandlingen av patientnära glukosinstrument är i
slutfasen. Om allt går enligt plan, så blir det införande och
IT-uppkoppling med start i höst.
 Ny hantering av PNA-instrument, där det tydliggörs att
man vänder sig till PNA-gruppen vid problem och
nyanskaffning, se webben.
 Skåneanalyser kan återigen beställas via Cosmic, men varit
en hel del etikettstrul. Fortfarande uppstår en hel del fel.
Förmedla gärna informationen i labmeddelandet, så att vi
kan minska antalet fel.
 Etylenglykol inkörd, kommer att tas i drift efter
sommaren.
 Automatiska volymkontroller på rör har införts.
 Hållbarhetskontroller på Na, kreatinin mfl analyser
kommer att införas.
 Upphandling av koagulationsinstrument pågår, planeras
vara klart för årsskiftet.
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Även upphandling av HbA1c-instrument är på gång.
Nytt svettest-instrument är igång sedan 210601.

o Klinisk mikrobiologi
 Ganska lugnt.






Drogstickor, PNA-gruppen samlar in information. Någon
kreatininmätning görs inte, dvs urinen kan vara manipulerad (utspädd)
utan att det upptäcks. Utredningen inriktar sig nu på att vi skickar alla
positiva analyser. Frågan är hur vi får in de negativa svaren i journalen.
Fortfarande saknas viss information. Beslut tas efter sommaren
tillsammans med verksamhetsområdeschefen för Psykiatrin. Viktigt att
Thomas är med. Emma Rapp, kvalitetsansvarig inom PNA bjuds också in.
Extern kontroll till covid, antigentest har beställts åtminstone till Akuten i
Karlskrona, Maria efterhör hur det är med Växjö.
Uppdatering av dokumentet ”Krav på patientnära analyserande”. Några
mindre ändringar gjordes.
Nytt möte: 2021-09-22, kl 11.00, gamla konferensrummet, Klinisk kemi
och transfusionsmedicin + teams. Det blir även transfusionsmedicinsk
kommitté.
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