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Endring i bestilling av INR-kalibratorer fra EQUALIS.
I den senere tid har flere og flere laboratorier opplevd krav om toll-og
avgiftsbehandling og dermed til dels store forsinkelser i forbindelse
bestilling av Equalis kalibratorer og kontroller. Vi har derfor funnet det
hensiktsmessig at NKK kjøper inn for videreformidling kontroller og
kalibratorer fra Equalis.
Vedlagt finner dere et nytt bestillingsskjema som kan benyttes ved kjøp av
kalibratorer/kontroller fra NKK. Ta kopier av dette skjemaet og kast det
gamle! (Dere står selvfølgelig fritt til fortsatt å kjøpe direkte fra Equalis,
men laboratoriene må da selv bekoste evt. toll/avgiftskrav.)

Overgang til IFCC-forenlige metoder for enzymene
ALP, amylase og LD.

Nok en gang må denne overgangen utsettes! Det skyldes at settet av
Standard Operating Procedures (”SOPene”) som er de formelle standardoppskriftene som produsentene skal legge til grunn for sine reagens kits
ennå ikke er vedtatt av IFCC’s medlemmer. Grunnen til at det måtte lages
• Elektronisk
nye SOPer er at IFCC vedtok å endre temperaturen i referansemetodene fra
svarrapportering
30 til 37°. Vi har fått informasjon om at alle SOPene unntatt SOPen for
ALP klare til endelig avstemning, og at SOPen for ALP også snart skal
• Telefonnr. Etc.
være klar. De aller fleste firmaer har metoder de kaller ”IFCC-metoder”,
men det er muligheter for at det vil kunne bli mindre endringer i disse.
Man har derfor i Norden funnet det tryggest å vente litt til, slik at vi unngår
mulige etterjusteringer.
Imidlertid kommer det stadig nye analyseinstrumenter i salg som benytter ”IFCC-metoder” for de mest
aktuelle enzymene. Vi vet at mange laboratorier allerede benytter ”IFCC-reagenser” og konverterer
resultatene til SCE-nivå. Norsk Selskap for Klinisk Kjemi og Klinisk Fysiologi ønsker i samarbeid med
NKK være behjelpelig med en standardisering av konverteringsfaktorer inntil overgangen skjer. Vi har
derfor sendt med et spørreskjema i forbindelse med september-utsendelsen av klinisk kjemi-materialene fra
Labquality

•

Rutiner ved
tilleggspåmelding

Kontrollmateriale til HbA1c
Sentrallaboratoriet ved Aker sykehus har side 1996 benyttet et egenprodusert ferskt, frosset kontrollmateriale
til HbA1c, og har nå skrevet sammen en rettledning for hvordan man kan benytte et slikt materiale.
NKK vil med det første formidle denne til de laboratoriene som utfører HbA1c i Norge.

DEKS HK program.
Den nye batchen med langtidskontroll – HK02 fra DEKS, er nå bestilt og vil etter planen være tilgjengelig fra
mars 2002. Databearbeidelsen vil først starte i april/mai, når HK98 er brukt opp. Denne batchen vil bli
benyttet av klinisk kjemiske laboratorier over hele Norden, og NKK har selvfølgelig ”meldt seg på” denne
bestillingen. Vi vet at mange laboratorier ønsker å knytte seg til ordningen når den nye batchen foreligger, og
vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert. En pilotbatch vil bli fremstilt og benyttet som en av
Labquality månedlige utsendelser i høst.

Ønske om tilleggspåmeldinger fra laboratoriene.
Under tiden ønsker laboratorier å melde seg på eksterne kvalitetsvurderingsprogram i løpet av året. Slike
endringer bør meldes til NKK, som umiddelbart vil formidle dem videre. Meldinger må være mottatt
innen 6 uker før den aktuelle utsendelsen.

Elektronisk innrapportering av resultater
Labquality er i ferd med å utarbeide et program for elektronisk innrapportering av resultater. I første omgang
vil det dreie seg om klinisk kjemi, og vi håper muligheten vil være tilgjengelig for norske laboratorier tidlig
neste år.

Mail-adresser og telefonnummer
Labquality: Vi minner om at telefonnummer og mail-adresser til de som er ansvarlige for
utsendelsene finnes i programoversikten i NKK-permen.
NKK: har nå to telefonnumre som skal være daglig betjent:
Bente Heesch: 23 01 65 42
Heidi Steensland: 22 11 94 80
Email (foreløpig felles): heidi.steensland@ioks.uio.no

Ullevål 14.sept 2001
Bente og Heidi

