NKK INFORMERER
Nr. 13 - Oktober 2008

Innhold
NKK-møtet
Møtet 2009
Møtet 2008

Påmelding til EKV-programmer for 2009
Info om HK 07 og HK 07 Drug
NKKs hjemmeside
Ny layout
Årsrapport 2007
Rapportveilederen
Nye Excel-bøker

Labqualitys hjemmeside
E-schemes
Metoder i klinisk biokjemi
Adresser – bruk LQ-registrering
Rapportene tilgjengelig elektronisk

Diverse
Bestillinger til NKK
Referansegrensene for norske laboratorier

Side 2

NKK INFORMERER Nr. 13 - Oktober 2008

NKK-møtet
Møtet 2009
18-20. mars 2008 avholdes møtet (workshop den 18. mars) på Radisson SAS Lillehammer Hotel.
Temaer blir hjertemarkører med hovedvekt på troponin og koagulasjon/INR. Det er foreløpig satt av
1 time siste dag til innlegg fra laboratoriene så hvis det er noen av dere som gjerne vil formidle noe,
så vennligst ta kontakt!
For å redusere utgiftene vil NKK denne gangen forsøke å administrere påmeldingen selv ved at dere
fyller ut et bestillingsskjema som returneres til NKK. Reise må dere ordne med selv.

Møtet 2008
Generelt var det meget positive reaksjoner på det siste møtet, spesielt på gruppearbeidet – også
workshopen fikk god omtale! Mange takk til de mange bidragsyterne og spesielt til Lars Mørkrid
som på kort varsel, og med meget godt resultat iflg. tilbakemeldingene, tok på seg hele workshopen
pga sykdomsforfall!
Med utgangspunkt i det som kom frem på gruppearbeidet, vil det bli laget et forslag til en prosedyre
med sjekkliste for hvordan man skal behandle avvikende EKV-resultat. Resultatet blir først sendt ut
på høring til alle medlemmene i ekspertgruppen. Det endelige forslaget blir så brukt som basis for
den ene gruppeoppgaven på neste års NKK-møte.

Påmelding til EKV-programmer for 2009
Ordningen med at dere melder fra til NKK om endringer fra tidligere, vil gjelde for neste års
programmer også. Dere vil få tilsendt en oversikt som viser hvilke av alle utsendelser dere har
deltatt i for 2008. Dere må returnere skjemaet til NKK med de rettelser som dere ønsker for neste
år. Vi vil ha påmeldingene innen 10. november.
Mange foretak krever at det påføres et ordrenummer for en bestilling – husk å påføre dette på
skjemaet! Det er også viktig at dere fører på riktig fakturaadresse når dere sender inn bestilling av
program for neste år.
NKKs ekspertgruppe var i slutten av august samlet i Bergen hvor bl.a. den norske deltagelsen i
EKV-programmer ble diskutert – også frekvens av utsendelser. Vi vil ta dette opp til diskusjon på
neste NKK-møte.

Info om HK 07 og HK 07 Drug
DEKS kom i juni med de nye HK-materialene – HK 07 og HK 07 Drug, se pakningsvedlegg for de
to materialene på DEKS’ hjemmeside (http://www.deks.dk/kmov/pakvedlæ.html). HK 07 er et
frysetørket og fullstendig humanbasert materiale og skal derfor være bedre enn HK 02. Derfor er
prisene blitt noe høyere – se nytt bestillingsskjema på NKKs hjemmeside. Man forventer at
levetiden for HK 07 er 4 til 5 år. Man kan sende inn resultater for de samme komponentene som for
HK 02.
Kristine Solem ved StOlav har testet den anbefalte oppløsningsmetoden hvor romtemperert vann er
anbefalt brukt i stedet for kjøleskapstemperert vann som var anbefalt brukt for HK 02. Resultatene
er formidlet til DEKS som igjen har gjort nye forsøk. Resultatet har blitt at HK 07 skal oppløses i
vann med kjøleskapstemperatur (IKKE som det står i pakningsvedlegget ved romtemperatur) og
skal siden oppbevares ved kjøleskapstemperatur (CK og ALP er ustabile ved romtemperatur).
HK 07 Drug er humanbasert og har flere medikamenter tilsatt enn i den gamle HK 02 Drug, bl.a.
psykofarmaka.
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NKKs hjemmeside
Ny layout
Legeforeningen har i sommer oppdatert layouten på sine hjemmesider, bl.a. NKKs.

Årsrapport 2007
Denne er nå lagt ut på hjemmesiden.

Rapportveilederen
Nye rapportveiledere er lagt ut på hjemmesiden, en generell (fra 2007), en for NOKLUSprogrammene, en for DEKS-programmene og en for Labqualitys e-schemes og en felles for
Labquality-programmene ”Hormoner A”, ”Hormoner B”, ”Klinisk biokjemi 2 nivå”,
”Tumormarkører” og ”Ammonium ion”. Layouten for de laboratoriespesifikke rapportene for de
fire siste programmene er endret betydelig fom. 2008, spesielt stor er endringen for
”Tumormarkører”.

Nye Excel-bøker
Noen nye regneark er lagt ut under ”Metodevalidering”:
• Test for slengere. Grubbs test (også kalt alfa-test)
• Regresjonsanalyse. Man får beregnet stigningstall og skjæringspunkt for lineær regresjon
med OLR (ordinary linear regression), med uveiet og veiet Demings metode og med Passing
og Babloks metode. Man kan benytte paralleller.
• Innen- og mellom variasjon.
Det står en veiledning for bruk inne i regnearkene. Kommentarer og forslag til forbedringer mottas
med stor takk av Pål Rustad i NKK.

Labqualitys hjemmeside
E-schemes
Rapportene har nå fått historisk oversikt.

Metoder i klinisk biokjemi
For det ordinære programmet for klinisk biokjemi (12 utsendelser pr. år) og for klinisk biokjemi 2nivå, skal metodedataene oppdateres via Labqualitys hjemmeside. Det er VIKTIG at disse dataene
er korrekte spesielt for ditt eget laboratorium naturligvis slik at du blir sammenlignet med
laboratorier med samme metode, men også for at beregnede konsensusverdier skal være korrekte og
for å gi et så korrekt bilde av de ulike metodene som mulig. Så derfor: Kontroller at registrerte
metodedata er korrekte.

Adresser – bruk LQ-registrering
Bruk ”Updating of contact details” til å holde opplysningene om ditt laboratorium oppdatert. Det er
viktig at dere også skriver inn riktig fakturaadresse!
I forbindelse med påmelding av EKV-programmer for neste år, vil vi sende dere hvilke
opplysninger som per 8. august er registrert for ditt laboratorium på Labqualitys hjemmeside slik at
dere samtidig med bestilling kan rette opp opplysningene, enten selv på Labquality hjemmeside
eller til NKK som kan gjøre det for dere.

Rapportene tilgjengelig elektronisk
Nesten 100 % av alle Labqualitys rapporter er nå tilgjengelige via deres hjemmeside under
”Reports” og det er meget enkelt å finne frem ved å bruke drop-down listene. Hvis du savner en
rapport, sjekk på ”Reports”. For de rapportene som skal oversettes til norsk, kan det hende at du vil
finne en engelske versjon i et par dager inntil den norske oversettelsen kommer,.
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Diverse
Bestillinger til NKK
NB! Ved bestilling av diverse varer fra NKK må nummeret for laboratoriet (Lab. nr.) alltid påføres
bestillingen. Dette er spesielt viktig dersom bestillingen kommer fra sykehusets innkjøpskontor.

Referansegrensene for norske laboratorier
I svarbrevene for klinisk biokjemi er deltagerne fra oktober i fjor oppfordret til å oppdatere
referansegrensene for en 40 år gammel mann for NORIP-komponentene på Labqualitys
hjemmeside. I mai (etter 8 måneder) ble resultatene vurdert og lagt ut her:
http://www.furst.no/norip/LQref/Ano.htm.

Vennlig NKK-hilsen fra

Gunn BB Kristensen
Kvalitetskonsulent

og

Pål Rustad
Leder
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