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Samkjøring PNA og 
hovedinstrument

Et evig problem?

Innledning
Ved nye/endrede analysemetoder utføres en metodesammenligning. Dette gjelder også for PNA

Samkjøring mellom PNA og Laboratoriemetoder starter med en metodesammenligning. Konklusjonen av 
denne gir oss svar på om/hvordan analysene kan «samkjøres»:

- Faktorisering?
- Referanseområder?
- Analysekoder?
- Bruksområder?

1. Hvorfor utføre «samkjøring»

2. Hvordan utføre «samkjøring»

3. Eksempler på utfall av «samkjøring»
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1. Hvorfor utføre «samkjøring»

• Pasientnære analysesvar må vurderes mot et referanseområde
• Referanseområder er oftest etablert for Laboratorie-metoder
• Pasientbehandling skal være lik uavhengig av om den er basert på analysesvar fra PNA eller Laboratoriet
• Målsetning er at metodene er likest mulig - det forenkler vurderingen for klinikere

Forskjeller mellom PNA og Lab-metode må komme tydelig frem:

• Eget referanseområde for PNA?
• Egen analysekode for PNA?
• Annet bruksområde? (for eksempel ikke til diagnostisk bruk)

Selv om metodene er like, er korrekt bruk av disse avgjørende for at de skal gi like svar:

• Metodene har ofte ulike feilkilder (begrensninger med metodene)
• Riktig preanalytisk behandling er svært viktig for å få en representativ prøve (krever opplæring og 

kontinuerlig oppfølging)

2. Hvordan utføre «samkjøring»
Start med verifisering av analyse ; se www.noklus.no

• Krav er satt på forhånd (ikke bare statistiske)
• Kan man godta annet måleområde?
• Hvilken grad av usikkerhet kan man godta?
• Ulike krav til ulike prøvematerialer / metoder (Westgaard database)
• Benytt samme type prøvematerialer som benyttes når metodene er i drift

• Konklusjonen kan bli at en pasientnær analyse, som ikke er direkte sammenlignbar med den etablerte Lab-
metoden, tas i bruk fordi den er god nok til å skille ulike medisinske tilstander

• Oftest skilles PNA metoden og Lab-metoden med ulike analysekoder – selv om metodene er like

Samkjøring 

• Er kravene oppfylt?
• Kan krav oppfylles ved bruke av faktorisering?
• Kan krav oppfylles dersom man endrer måleområdet?
• Kan krav oppfylles dersom man endrer bruksområdet?
• Må man akseptere at metodene ikke er direkte sammenlignbare
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2. Hvordan utføre «samkjøring»
Eksempel, verifisering

3. Eksempler på utfall av «samkjøring»

3.1 Samkjøring av total bilirubin - Radiometer ABL 90 Flex og Roche Cobas 701

3.2 Samkjøring av total hemoglobin - Radiometer ABL 90 Flex og Sysmex XN2100

3.3 Samkjøring av glukose – Roche Accu-Check Inform II og Roche Cobas 701



4

3.1 Metodesammenligning
Total bilirubin

Laboratorieinstrument
Roche Cobas 701

Prøvemateriale = serum, venøs

Pasientnært instrument
Radiometer ABL 90 Flex

Prøvemateriale = Li-Hep, åpen venøst

Konklusjon:

PNA måler lavere enn referansemetoden ved lave konsentrasjoner, og 
høyere enn referansemetoden ved høye konsentrasjoner

Metodene er ikke like. Faktorisering benyttes ikke

Har ulike analysekoder og ulikt referanseområde. Laboratorieanalysen 
benyttes diagnostisk. PNA metoden benyttes for å følge utvikling og har 
fast kommentar

3.2 Metodesammenligning
Total hemoglobin

Laboratorieinstrument
Sysmex XN2100

Prøvemateriale = EDTA, venøs

Pasientnært instrument
Radiometer ABL 90 Flex

Prøvemateriale = Li-Hep, åpen venøst

Konklusjon:

PNA og referansemetode gir like svar i hele måleområdet

Har ulike analysekoder, men har samme referanseområder 
Lab-metoden er akkreditert

Her er det uansett ønskelig å skille om analysen er utført pasientnært eller 
på lab. Rekvirent ønsker å se totalHb sammen med Hb-derviater og andre 
analyser utført på blodgassinstrument
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3.3 Metodesammenligning
Glukose

Laboratorieinstrument
Roche Cobas 701

Prøvemateriale = serum, venøs

Pasientnært instrument
Accu-Chek Inform II

Prøvemateriale = EDTA kapillært fullblod

Konklusjon:

PNA og referansemetode gir like svar i hele måleområdet. Lab-metode må 
benyttes ved konsentrasjon over 33,3 mmol/L (PNA øvre måleområde)

Har ulike analysekoder, men har samme referanseområder 

Her må det komme tydelig frem om analysen er utført pasientnært eller på 
laboratoriet. PNA metoden er ikke godkjent til diagnostisk bruk, Lab-
metoden er akkreditert

Samkjøring PNA og hovedinstrument – ikke et problem


