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Innlandet



Kort historikk

• 2015- Prehospitale tjenester starer på egenhånd å teste ut laktat
• 2016- møte med divisjonsledelsen i prehospitale tjenester og 

divisjonsledelsen i medisinsk service. Tema: Sepsis som 
satsningsområde 

• 2017- nytt møte: "Avklare medisinsk service sin involvering av 
utprøvning laktatmålinger prehospitalt»

• 2018: Vi oppdager store avvik fra prøver tatt kapillært i ambulanse 
mot arteriell/venøs laktat in hospital målt på ABL 800. Ønske om at 
det skal tas venøse prøver (fra PVK) . Apparatet er kun til bruk for 
kapillære prøver. Apparatet ikke skal brukes på kritisk syke/intensiv 
pasienter 



• Forts 2018: Medisinsk service velger tilslutt å trekke seg ut av 
prosjektet- ønsker ikke å ha ansvar for/godkjenne apparatet

• November 2019:»Hei, lenge siden vi hadde dialog rundt prehospital 
lactatmåling. Vi avsluttet å bruke Lactat pro 2 siden det ikke var egnet 
til prehospital bruk. Vi vurderer å innføre et nytt måleinstrument som 
er dedikert prehospital måling »



Ny start, nye muligheter……

• Møte med divisjon prehospitale tjenester, divisjon medisinsk service 
og firmarepresentant- felles forståelse for behov og kvalitet

• Apparatet Stat Strip Xpress er velutprøvd og i bruk flere land bla 
Sverige

• Universitetssykehuset i Linkøping – region Östergötland
• Velger å gå for utprøvning av apparatet i SI



Plan for verifisering av laktat



Utprøving av kontroller og pasientprøver

• Kontroller i 2 nivåer: Level 1 0,3-0,9 mmol/L
Level 2 5,4-7,4 mmol/L

• Pasienter 44 stk, fordelt på Gjøvik og Hamar

• PANDEMI- 12.mars 2020



Utprøving laktat prehospitalt Hamar
Dato Pasient Laktat i venøst fullblod, fra 

veneflon/venøs 
blodprøve, analysert på 
Stat Strip Xpress

Laktat i arterielt blod 
analysert på ABL

Laktat i venøs prøve Li-
heparin analysert på 
ABL

Kommentar

1 2/1-20 BIW 2,6 mmol/L  kl 14.15 4,2mmol/L kl14.10 Bevisstløs person, lagt 1 time i badstue. Laktat tatt 
fra venøs blodpr

2 27/1-20 BMS 1,8 mmol/L  kl 13.25 2,3mmol/L  kl13.20 Mistanke om sepsis. Tatt fra venøs blodpr

3 10/2-20 GM 1,5 mmol/L kl 12.17 1,6 mmol/L kl 12.15 Mistanke sepsis. Tatt fra venøs blodprøve

4 24/2-20 LK 3,0 mmol/L kl 13.30 4,4mmol/L kl 1335 Mistanke om sepsis. Mye blod på strips. Tatt fra 
veveflon

5 3/3-20 KAK 1,2 mmol/L kl 13.35 1,6 mmol/L kl 13.36 Tatt fra veneflon

6 3/3-20 JB 1,0 mmol/L kl 14.00 1,0 mmol/L kl 13.55 Kir pas tatt fra veneflon

7 4/3-20 SK 0,8 mmol/L KL 12.10 1,1 mmolL Kl 12.10 Cerebral hendelse, tatt fra veneflon

8 4/3-20 HS 1,1 mmol/L  kl 11.40 0,6 mmol/L kl 11.43 Magesmerter, tatt fra veneflon

9 24/11-20 OB 0,6 mmol/L kl 08.25 0,7 mmol/L kl 08.22 Tatt fra venøs blodprøve

10 30/11-
20

KS 1,4 mmol/L kl 14.20 1,8 mmol/L kl 14.22 Magesmerter, tatt fra venøs blodprøve

11 7/12-20 IA 1,3 mmol/L kl 10.25 1,4 mmol/L kl 10.27 Tatt fra venøs blodprøve
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Forenklet protokoll metodeverifisering



Stat Strip Xpress godkjent – hva nå?

• Intensjonskunngjøring våren 2021 sammen med innkjøpsavdeling i SI
• Kontrakt med firma 
• Opplæring av >500 ambulansearbeidere i totalt 45 ambulanser?
• Prosedyrer: bakgrunnsprosdyre, enkel prosedyre, prosedyre for 

kontrollanalysering
• E-læringskurs
• https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=703&tracking

• Juni 2021- møte med områdeinstruktører prehospitale tjenester- plan 
for implementering høst 2021

• detaljplanlegging

https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=703&tracking


Implementering

• Rulle forsiktig ut høst 2021
• Lom, Dombås, Vågå, Trysil, Engerdal, Fagernes, Bagn, Ryfoss, luftambulansen Dombås (ca 60 

ambulansearbeidere) 
• Alle må ta e-læringskurs 

• Hver ambulansestasjon en superbruker
• Analysere kontroller 1 g pr mnd.
• Føre kontroller på skjema i prosedyreperm
• Sjekke dato og holdbarhet på teststrimler
• Bestille teststrimler og batteri
• Superbrukeren er kontaktperson for PNA koordinator sykehus

• PNA koordinator sykehus
• sende ut kontroller hver 3 mnd

• Evalueres på nyåret





Mulige utfordringer

• Teststrimler kun holdbare 3 måneder etter åpnet boks
• Ikke ta prøve kapillært
• Ikke stase opp for lenge/manipulere blodårende
• Grense på 2.0 mmol/l ?
• Legge ny PVK ved gjentatt laktatmåling 



Takk for meg!
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