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Ny Web-portal
(Ny IT-løsning)

• Fase 1 implementert

• Rapporter for Noklus sine EQA-
program endret



Ny Web-portal
(Ny IT-løsning)

• Administrere påmelding selv

• Melde seg av/på alle EQA-program

• Endre adresse/kontaktperson

• Skrive ut deltakerbevis

• Elektronisk program katalog 

• Søke på komponent/program/EQA-
organisasjon









Noklus søker akkreditering etter 
ISO 17043

• Søknad sendes 1.04.20

• Følgende program søkes akkreditert

• HbA1c, Glukose, Hemoglobin, CRP, CRP 
infeksjonsparameter, CRP hjertemarkør, 
Sykehuskoagulasjon, Sykehushematologi



NYTT - Mikrobiologi

• Ansatt mikrobiolog, Pål Jenum, i 20 % stilling 
fra mai 2019

• Kartlegging av EKV-program deltakelse 
v/medisinsk mikrobiologiske laboratorier 
høsten 2019

• Antibiotikaresistens kontrollprogram med 
veiledning på hjemmesiden (Pål Jenum)

• Videre planer
• Utarbeide kasuistikk innen medisinsk mikrobiologi 

som skal sendes til PHT



Prosjekt i Noklus

• Lot-til-lot variasjon

• Percentil/Flagger

• PNA-glukose

• Intern kvalitetskontroll PHT

• Utarbeide praktisk gjennomførbare 
retningslinjer 

• Kvalitetssikring av blodgass 

• Kommutabilitetsstudie glukose



Kommutabilitetsstudie s-Glukose

• Ønsker å tilby kommutabelt kontrollmateriale 
med fasit fra referanselaboratorium

• Kommutabilitetsstudie pågår nå: 
• Fire laboratorier har analysert 120 prøver hver: 

• Abbott Alinity (Sykehuset Innlandet avd. Gjøvik)

• Ortho Vitros (Akershus universitetssykehus)

• Siemens Advia (Fürst Medisinsk Laboratorium) 

• Cobas 6000 (Haraldsplass Diakonale sykehus)

• Konklusjoner blir klar våren 2020



Årlig hematologikurs

• Grunnleggende kurs i vurdering av blodutstryk 
(30 deltakere):

• Første kurs arrangert april 2018

• Andre kurs arrangert april 2019

• Tredje kurs planlagt 22.-24.april 2020 på Scandic 
Park Sandefjord – fulltegnet

• 30 totalt; 8 leger og 22 bioingeniører



Holdbarhetsdatabasen
Holdbarhetsdatabase

• 49 studier i databasen per mars 2020

• 2016: 4 studier

• 2017: 21 studier

• 2018: 8 studier

• 2019: 16 studier

Viktig å holde dette varmt – UTFØR OG LEGG INN NYE STUDIER! 

https://www.noklus.no/helsepersonell-sykehus-og-private-laboratorier/holdbarhetsdatabase/holdbarhetsdatabase/


Ny postlov

• Antall utleveringsdager for brevpost vil bli 
redusert til

• 2,5 dager/uke innføres 1.juli 2020

• 1 dag/uke (tidligst fra 2021)

Noklus nedsatt gruppe som skal jobbe med tilpasning 
til Postens reduserte utleveringsdager:
• Utrede konsekvens av utlevering av brevpost 2,5 dager/uke 
• Utrede alternative forsendelsesmåter

Konsekvenser??



Mulige løsninger…

• EQA-organisasjonen sender i bulk med 
kurer til Noklus som videresender til 
laboratoriene

• Sende med kurer direkte til laboratoriene

• Benytte kontrollmateriale med lenger 
holdbarhet
➢Ikke kommutabelt

• Sende kontroller med tørris 1-2 x årlig
➢Krever -60 til -80° frys hos laboratoriene?

ØKT 
KOSTNAD!



Omlegging av POSTEN

• All post sendes ny hovedterminal på 
Lørenskog – alle adresser maskinleses

• Nederste linje: postnr og poststed

• Nest nederste linje: gateadresse/postboksnummer

• Riktig adresse viktig!

• Intern mottaker ved sykehus/lab – må være 
betjent!



Andre endringer

• Seksjonsleder EQA-seksjon Nina Gade 
Christensen går av før sommeren

• Ny seksjonsleder Anne Stavelin

• INR kalibrator 

• HbA1c kalibrator


