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Før 1997 var det ingen instans i 
Skandinavia som samlet vurderte 
de laboratorieinstrumentene som 
ble brukt i primærhelsetjenesten. 

Laboratorieutstyret ble ofte 
sendt ut på markedet uten å ha vært 
testet under forhold som utstyret i 
realiteten var beregnet for. Det var 
et ønske fra brukerne av slikt utstyr 
at de skulle kunne henvende seg 
et sted der det fantes enkel, god og 
nøytral informasjon om utstyret. 
For å kunne gi slik informasjon er 
det viktig å ha solide og relevante 
undersøkelser å støtte seg til. Det 
var på bakgrunn av dette SKUP ble 
startet. Det skandinaviske samar-
beidet har gitt SKUP muligheten til 
å organisere og gjennomføre flere, 
bedre og grundigere utprøvinger. 

SKUP – SKANDINA-
VISK SAMARBEID OM 
UTPRØVING AV LABO-
RATORIEUTSTYR

å fremskaffe objektiv og leverandøruav-
hengig informasjon om analytisk kvalitet 
og brukervennlighet av laboratorieutstyr. 

Laboratorieresultat spiller en stadig 
større rolle i diagnostikk og oppfølging 
av pasienter. I dag kan flere og flere 
analyser utføres pasientnært med ulike 
analyseinstrument og tester. Bruk av 
hensiktsmessig laboratorieutstyr er viktig 
for å sikre god analysekvalitet. Enkel og 
nøytral informasjon om både analyse-
kvalitet og brukervennlighet er viktig når 
man skal velge utstyr til egen praksis. Det 
er også viktig å ha kunnskap om faktorer 
som påvirker prøven før den analyseres, 
og faktorer som kan påvirke tolkning av 
prøveresultatet. 

SKUP har testet laboratorieutstyr 
for primærhelsetjenesten i 20 år. Siden 
starten i 1997 har mer enn 115 metoder 
og instrumenter vært gjennom grundige 
utprøvinger i SKUP. SKUP har doku-
mentert at mye av dette utstyret er enkelt 
i bruk og har god analysekvalitet. SKUP 
bidrar også til at uegnet utstyr ikke blir 
markedsført i Skandinavia. 

SKUP-UTPRØVINGEN
En SKUP-utprøving er som oftest todelt. 
Utprøvingen gjennomføres både i et 
sykehuslaboratorium, der utstyret testes 
av erfarent laboratoriepersonell under 
optimale forhold, og hos de brukerne 
laboratorieutstyret er beregnet for. Det 
er kun med brukernes medvirkning man 
fullt ut kan demonstrere om laboratorie-
utstyret er tilstrekkelig enkelt, robust og 
brukervennlig til å tåle en travel hverdag 
ute i «virkeligheten». 

SKUPs utprøvinger følger felles 
retningslinjer og resultatene fra ulike 
utprøvinger er derfor sammenlignbare. 
Både analysekvalitet og brukervennlighet 

blir vurdert. Resultatene vurderes mot 
forhåndsdefinerte kvalitetsmål. SKUP 
skriver en omfattende rapport fra hver 
utprøving, som publiseres på SKUPs 
nettside. (skup.org). Utprøvingene 
utføres på oppdrag fra produsent eller 
leverandør av analyseutstyret. Oppdrags-
giver har ingen innflytelse på rapportens 
konklusjoner, men kan komme med 
innspill til rapporten i en høringsrunde, 
og også gi kommentarer i et vedlegg til 
rapporten. SKUP-rapportene skrives på 
engelsk, fordi moderfirmaene (produsen-
tene) ute i «den store verden» også skal ha 
tilgang til resultatene, men sammendrag 
fra alle utprøvinger oversettes til norsk, 
dansk og svensk. Sammendragene finner 
dere på nettsiden skup.org

ET SKUP FOR BRUKERNE 
Listen over ferdige SKUP-rapporter er lang og variert (se skup.
org). Det er gjort flest utprøvinger av glukoseapparat, og på 
de neste plassene følger PT (INR), HbA1c og Strep A. Mange 
SKUP-utprøvinger gjøres i forkant av en eventuell lansering. 
Dette gir produsent og leverandør en mulighet til å vurdere om 
det er noe med apparat eller metode de vil endre på, før systemet 
eventuelt introduseres for brukerne i Skandinavia. En del ap-
parater/metoder har derfor vært gjennom SKUP-utprøving 
flere ganger. Noe av utstyret som testes dukker aldri opp i det 
skandinaviske markedet, men forsvinner i det stille. Av SKUPs 
rundt 115 utprøvinger, har 24 utprøvinger resultert i at appara-
tet/metoden ikke ble lansert i det skandinaviske markedet i den 
versjon som forelå under utprøvingen. SKUP bidrar dermed til 
at uegnet laboratorieutstyr ikke blir markedsført i Skandinavia. 
Dette er også en viktig måte å sikre god kvalitet på. 

SPØR ETTER NØYTRAL DOKUMENTASJON
Det burde være obligatorisk at alt laboratorieutstyr som skal 
selges i Skandinavia ble testet av en uavhengig instans. I dag 
gis det refusjonstakst uavhengig av om analyseutstyret er 
evaluert eller ikke. Ved innkjøp av nytt analyseutstyr, bør bru-
kerne derfor alltid spørre etter nøytral informasjon om både 
analysekvalitet og brukervennlighet. Spør om laboratorieut-
styret har vært SKUP-utprøvd og hvilken vurdering det fikk! 

RÅD OG VEILEDNING
Laboratoriekonsulentene i Noklus gir råd og veiledning om 
valg av laboratorieutstyr. Veiledningen bygger blant annet på 
resultatene fra SKUP-utprøvinger. Ta kontakt med din lokale 
laboratoriekonsulent hvis du trenger hjelp. 

I neste nummer av Helsesekretæren gir laboratoriekonsulent 
Aud Jorunn Nummedal en oversikt over hva man bør tenke på 
ved innkjøp av nytt analyseinstrument.

SKAL DERE KJØPE 
NYTT LABORATORIEUTSTYR?

Spør om det har vært SKUP-utprøvd 
og hvilken vurdering det fikk.
Av Grete Monsen, SKUP i Norge, Noklus

SKUP, skandinavisk utprøving av 
laboratorieutstyr for primærhelsetjenes-
ten, organiserer utprøvinger av laborato-
rieutstyr som brukes pasientnært. SKUP 
har som mål å forbedre kvaliteten på 
pasientnær analysering i Skandinavia ved 

Dokumentert effektiv og skånsom!
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aminoJern er et lavdose jerntilskudd som er snill 
mot magen og samtidig gir et svært godt opptak. 
Man kan ta det til måltider og sammen med all 
type mat uten at effekten reduseres. aminoJern 
inneholder verken gluten, sukker, melk eller  
noen animalske ingredienser.

aminoJern er tilgjengelig hos Vitus/Ditt Apotek,   
i helsekostbutikker og på supervital.no.

Les mer på aminojern.no
For prøver, brosjyrer og oversikt over studier,  
send mail til ralph@vitalkost.no eller  
ring 33 00 38 76.

Etskånsomt
alternativ!
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