


Temperaturmåling

Logging av temperatur ved forsendelse av 
blodprøver og annet biologisk materiale

Vivi Cath. Eide Bengtson, bioingeniør

Bergen 11 mai 2017

Sørlandet Sykehus HF består av flere 
lokasjoner

Flekkefjord

Kristiansand

Arendal





Organisering

• Laboratorievirksomheten består av 4 
fagområder
– Medisinsk Biokjemi

– Medisinsk Mikrobiologi 

– Patologi

– Immunologi og transfusjonsmedisin/blodbank

• Akkreditert under samme testnr.

Etablere rutiner for temperaturkontroll

Hva har vi har utstyr og rutiner allerede?
– Testo til forsendelse av blodprodukter mellom 

sykehusene





Henteruter i begge Agder-fylkene

1.forsøk

Definerte perioder

• Sommer – gikk fra mai til september

• Vinter – gikk fra november til februar

Definerte grenser

• 2-25 grader på transport av biologisk 
materiale

Ansvarlig: Kvalitetskoordinator, Blodbank SSA 
og ImTra SSK





1.forsøk

Erfaringen

• Fikk ikke tatt kontrollen innen for de definerte 
perioden

• Sårbart med kun en som skal følge opp

Ny rutine

• Sommer/vinter perioder ble erstattet med 
månedlig kontroll fordelt på de ulike rutene.

• Samarbeid mellom avdelingene for å få 
gjennomført kontroll

• Logger legges i forseilet konvolutt som følger 
prøvene





Ny rutine – eks på inndeling

April
og
Oktober

Rute nord og øst for Kristiansand (grønn)
 Randesund
 Søm
 Sørlandsparken

Mai
og
November

Søgne, Songdalen og Vågsbygd (gul)
 Søgne
 Andøya
 Trekanten
 Songdalen
 Vågsbygd

Juni
og Desember

Indre Agder (lilla)
 Vennesla oms
 Iveland
 Vennesla
 Torridal
 Tonstad
 Fjotland
 Eiken
 Åseral
 Audnedal, Byremo
 Audnedal, Konsmo
 Marnarheimen
 Marnardal

Ny rutine – merker konvolutt

Denne konvolutten skal ikke åpnes. Den inneholder en temperaturlogger for 
kontroll av temperatur under prøvetransporten til og fra dere.

Konvolutten må oppbevares sammen med prøvene som tas hos dere i dag. 
Dersom dere oppbevarer prøver i kjøleskap, så skal konvolutten også ligge der. 
Konvolutten legges deretter i transportkassen sammen med prøvene og sendes 
ved første anledning tilbake til sykehuslaboratoriet på vanlig måte.

Vennligst fyll ut følgende informasjon før retur:

Legekontor/sykehjem/institusjon:________________________________

Mottatt hos dere: dato/kl._______________

Returnert til laboratoriet: dato/kl._________________

Ved ev. spørsmål, kan tlf.nr. 38074418/38073467 SSK eller tlf.nr. 
37075134/37014294 SSA benyttes.

Hilsen kvalitetskoordinatorene, laboratorievirksomheten SSHF





Grenser – er de riktige?

• Er 2 grader for kaldt? JA

• Utgangpunkt på oppbevaring av de ulike rør-
typene og annet utstyr 

Serum m/gel, edta og citrat, 4-25 grader

• Oppbevaring/Påvirkning av prøvematerialt
Koagulasjonsanalyser, 8 grader. 
Hematologianalyser , 4 grader.

Med.bio analyser, 25 grader

• Validerte/verifserte sende/transportrutiner

Transport av blodprodukter, 20-25 grader

Ny grense definert

Under transport: 8-25 grader

Under oppbevaring ute på legekontor: 4-25 
grader, men citrat-rør til koagulasjonsprøver 
skal være oppbevart >8 grader.





Eks Målinger

Eks Målinger





Rapport

Transport-
rute 

Angi legekontor 

Dato 
Testo 
174 

MTA nr. 

Måledata 
Lagres som  

 PDF-fil 

Min/max 
verdi1 

(°C) 

Vurdering 
mot krav 

 

Utført 
av 

(sign) 
Kommentar 

Høvåg 
04.01.17
-
06.01.17 

925004 Høvåg-signed.pdf

 

0,28/23,69 

Tilfredsstillende 
   

 
IKKE  
tilfredsstillende  
   
TQM nr. 67207 

Gitte 
Voreland 
Terjesen/ 
Vivi Cath 
Eide 
Bengtson 

 

Bykle 
 

05.01.17
-

06.01.17 
923091 Bykle oppfølging av 

TQM 66194-signed.pd
 

3,18/21,49 

Tilfredsstillende 
   
 
IKKE  
tilfredsstillende  

  
TQM nr.  

Gitte 
Voreland 
Terjesen/ 
Vivi Cath 
Eide 
Bengtson 

Oppfølging av 
TQM 66194. 
Temperatur under 
8 grader er målt i 
bil på vei til Bykle 
og ikke sammen 
med prøvene 

 

Erfaringer til nå

• Satt bedre i system med månedlig kontroll

• Ansvaret er fordelt på flere personer og 
mellom avdelingene

• Får en indikasjon på preanalyse ute i PHT

• Ev. avvik skrives og følges opp av 
Preanalytisk enhet, og det er et godt 
samarbeid med NOKLUS.


