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Klinisk kemi har sitt hjärta i avance-
rad diagnostik och sin kunskaps- och
färdighetsbas i gränssnittet mellan kli-
niska färdigheter, patobiologi, biokemi,
molekylärbiologi och informationstek-
nologi. Det är en medicinsk specialitet
som omfattar fördjupade kunskaper och
färdigheter i fråga om användningen av
biokemiska, immunologiska, fysika-
liska och kemiska metoder för att påvi-
sa sjukdomar och sjukdomstecken samt
följa effekterna av behandling.

Den vetenskapliga diskussionen om
detta skulle kunna vara livaktig men
hamnar på undantag när debatten börjat
fokuseras nästan enbart på pengar och
besparingar. Frågan är: Finns det en
gräns när fortsatt rationalisering inom
laboratoriemedicinen inte längre kom-
mer samhället och sjukvården till ob-
jektiv nytta? 

Rationalisering i 15 år
Läkartidningen har diskuterat denna

fråga och andra med professor Elvar
Theodorsson, laboratoriet för klinisk
kemi vid Universitetssjukhuset, Linkö-
ping. Han är ledamot i styrelsen för
Svensk förening för klinisk kemi samt
nationell studierektor för ST-utbild-
ningen i klinisk kemi. 

Hans syn på utvecklingen har förstås
delvis karaktär av tal i egen sak, men det
är ett faktum att kraftiga besparingar
drabbade laboratoriemedicinen tidigare
och mer systematiskt än vad som skett
inom annan klinisk verksamhet.

– På sjukhuslaboratorierna inleddes
ju ett omfattande rationaliseringsarbete
redan i början av 1980-talet. Som ett re-
sultat av teknisk utveckling kunde allt-
mer av rutinverksamheten automatise-
ras. Man började sätta hårda budgettak,
och antalet anställda minskades. Ratio-
naliseringsandan fick sedan en ordent-
lig skjuts framåt genom köp–säljsyste-
met och när den externa konkurrensen
kom. 

– Det är en utveckling som, på det
stora hela, nog varit till nytta och som
givit effektivisering och ekonomiska
vinster, framhåller Elvar Theodorsson. 

– Det förändrade konkurrensläget
har bl a stimulerat den offentliga sjuk-
vården till sund rationalisering och me-
todutveckling. Man kan heller inte bort-
se från att den tekniska utvecklingen in-
nebär att det inte behövs samma stab av
kliniska kemister som tidigare.

– Sedan kan det diskuteras hur stor
den egentliga samhällsbesparingen blir.
Det finns nämligen en paradox i utveck-
lingen som innebär att samtidigt som
sjukhuslaboratorierna har bantats så

hårt har antalet analyser per patient ökat
kontinuerligt. Inte minst expanderar
den småskaliga patientnära analysverk-
samheten. 

Bra och dåliga
entreprenörer
Elvar Theodorsson understryker att

det inte heller finns någon på förhand
given skillnad i kvalitet mellan offentli-
ga sjukhuslaboratorier och privata en-
treprenörer. 

– De privata laboratorieföretagen
håller i allmänhet lika hög kvalitet som
sjukhusen. Det finns därför inga skäl att
vara kritisk mot det nya konkurrenslä-
get i sig. Affären Medanalys har inte nå-
gon koppling till seriösa och väl funge-
rande företag som Bure, Calab och Me-
dilab. 

– Det som hände kring Medanalys
var däremot ett resultat av inskränkt
ekonomisk spariver när den på ett up-
penbart sätt gått för långt. Vi såg i det
fallet konsekvenserna av en aningslös
tro på att laboratoriemedicinen kan skö-
tas enligt exakt samma driftsfilosofi
som man sköter t ex städning och kök. 

– Ibland heter det, något mer modifi-
erat men ändå lika felaktigt att den del
av laboratoriemedicinen som måste
vara en del av sjukvården, den kan vil-
ken läkare som helst sköta, dvs budska-
pet är att de specialiserade laboratorie-
läkarna kan avskaffas.

– Tyvärr är det inte längre bara bud-
getpressade landstingspolitiker som re-
sonerar i sådana banor. Det finns exem-
pel på framträdande medicinare som
börjat företräda åsikten att det är egalt
om laboratoriemedicinen förblir en del
av sjukvården eller inte. 

– Argumenteringen är uppseende-
väckande och avslöjar att vederbörande
har missat flera årtionden av medicinsk
utveckling. 

Snävt
pengatänkande
Elvar Theodorsson hävdar att sum-

man av förändringarna är att laborato-
riemedicinen har hamnat i ett betänkligt

Hur går det med forskning, undervisning och kvalitetskontroll
när allt fler verksamheter inom klinisk och andra laboratoriemedi-
cinska specialiteter kommersialiseras? Frågan kommenteras i en
intervju med en lätt pessimistisk men inte uppgiven Elvar Theo-
dorsson, professor i neurokemi i Linköping.

REPORTAGE . 
BO LENNHOLM

LABORATORIEMEDICIN –
EN DEL AV SJUKVÅRDEN?!
Besparingar hotar forskning och utbildning

Vilken diagnos
ställer du?
Följande autentiska fall är

hämtat från en svensk vård-
central. Det förtydligar, i ett
nötskal, en av intervjuns
kärnpunkter, nämligen bety-
delsen av kliniskt kemiska
specialistkunskaper också i lö-
pande kliniskt vardagsarbete. 

En 55-årig man med tidigare
idrottsförflutet, numera motionslö-
pare söker vid vårdcentralen, som
ligger ca 10 mil från närmaste sluten-
vårdsinrättning. Mannen har lagt
märke till att han de senaste måna-
derna känt sig tröttare än normalt.
Symtomen har dock inte hindrat ho-
nom från motionslöpningen. Han har
tidigare varit väsentligen frisk, bort-
sett från en ventrikelresektion som
gjordes för mer än 20 år sedan.

Vid vårdcentralens laboratorium,
som bemannas av en laboratorieas-
sistent, uppmäts B-Hb till 90 g/l och
Ery-MCVtill 105 fl.

Fråga
Vilket diagnosförslag och vilka

åtgärder bör övervägas?

Svar
Frågeställningen kommenteras

på sidan 3030.
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läge som präglas alltför mycket av snävt
pengatänkande och i förlängningen av
konkurrensstrider och maktkamp. 

– Laboratorieverksamheten hängs i
dagsdebatten ofta ut som den verkligt
dyra och överutnyttjade resurs inom
sjukvården som det nu gäller att ving-
klippa så snabbt och så effektivt som
möjligt. Jag vet inte om ambitionen är
helt rättvis. Ser man till ekonomiska
fakta så är sanningen att klinisk kemi
förbrukar ca 2 procent av alla sjuk-
vårdskostnader trots att dess verksam-
het berör praktiskt taget varenda pa-
tient.

– Den övervägande delen av de re-
surser som utnyttjas för kemiska labora-
toriekontroller är med säkerhet väl an-
vända pengar. Och vem vill för den de-
len gå till en läkare som avstår från
grundläggande diagnostik för att spara
några tior på kontot för en enskild pa-
tient? 

Prisdumpning?
Prisbilden på laboratorietjänster i

Sverige är brokig och hårt differentie-
rad. Olika kunder betalar ibland olika
mycket för en och samma tjänst. Har vi
hamnat i ett läge där också seriösa aktö-
rer tvingas använda prisdumpning för

att erövra marknadsandelar och för att
kunna överleva?

– Det pågår ett uppenbart priskrig
om laboratorietjänster, men det är sam-
tidigt svårt att precisera vad som är pris-
dumpning och vad som är vanlig kom-
mersiell konkurrens. Prissättningen är
ofta differentierad på så sätt att labora-
torierna håller normala priser på sin
egen inarbetade hemmamarknad men
erbjuder rabatt till andra, potentiella
kunder.

– Sjukhus betalar ofta mer för tjäns-
terna än vad primärvård och privatläka-
re gör. Konkurrensen har tvingat fram
olika prisbilder i olika marknadsseg-
ment, och i grunden handlar det åter-
igen om att laboratorierna har rationali-
serats så pass hårt.

Finns det några bevis för att rationa-
liseringsarbetet har påverkat den kli-
niskt kemiska verksamhetens kvalitet
negativt? 

– I vissa avseenden, ja! Det finns bl a
signaler som tyder på otillräcklig kvali-
tetskontroll i den patientnära laborato-
rieverksamhet som byggs ut mycket
snabbt och som bedrivs direkt på vård-
avdelningar och vårdcentraler (se sepa-
rat artikel här intill).

Det finns också mer övergripande

hot mot den vetenskapliga kompetens-
utvecklingen och undervisningen.

– Tiden för forskning och utveckling
är drastiskt nedskuren, vilket kan ge all-
varliga konsekvenser på sikt. Om labo-
ratoriemedicinen, till skillnad från an-
nan klinisk verksamhet, skall värderas
enbart i pengar så kommer det inte att
finnas kvar någon egentlig bas för
forskning och intellektuellt framåtskri-
dande.

– Var skall undervisning i klinisk
kemi bedrivas om inte i stats- och lands-
tingsregi på universitets- och region-
sjukhus? De kliniskt kemiska laborato-
rierna i Sverige har alltid varit starka
centrum för god »egen» forskning, och
sjukhuslaboratorierna är en viktig sam-
arbetspartner i flertalet kliniska forsk-
ningsprojekt.

Elvar Theodorsson menar att frågan
om vem som skall betala för forskning
och undervisning i en alltmer privatise-
rad laboratoriemedicinsk verksamhet är
i princip outredd. Han befarar att det till
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Summan av de senaste årens
rationaliseringar och neddragningar är att
laboratoriemedicinen har hamnat i ett
betänkligt läge som bl a präglas av alltför
snävt pengatänkande och
konkurrensstrider, anser Elvar
Theodorsson.



och med finns en tyst politisk överens-
kommelse om att forskning inom kli-
nisk kemi och klinisk mikrobiologi
skall strypas. 

– Nyligen meddelades det t ex att två
laboratoriemedicinska professurer som
blivit vakanta i Stockholm inom dessa
områden inte kommer att återbesättas.
Man behöver inte vara särskilt konspi-

ratorisk för att gissa att landstingen
helst vill sälja ut hela den kliniskt ke-
miska verksamheten till högstbjudan-
de. Om så skulle ske blir vår specialitet
förvisso hotad på allvar.

– Vem skall betala för forskning och
annan utveckling som entreprenörerna
inte kan debitera sina kunder för? Och
vem skall sköta utbildningen i ämnet? 

– Hamnar vi i ett läge där laborato-
riemedicinen inte längre har direkt och
nära anknytning till universitetsvärlden
och sjukvården, då blir det hela reduce-
rat till en sorts medicinsk »McDo-
nald’s». De grundläggande behoven
mättas men utan att det existerar vare
sig djup eller finess. 

Övertro på teknik
Är utrymmet för metodförbättring

och effektivisering inom klinisk kemi
nu utnyttjat så långt det över huvud ta-
get går?

– Jag vore väl korkad om jag katego-
riskt sade att det inte går att spara ännu
mycket mer, svarar Elvar Theodorsson
skämtsamt.

– Med tiden går det att rationalisera
alla verksamheter allt eftersom nya tek-
niker och ny kunskap kommer fram.
Man måste också kontinuerligt göra av-
vägningar av vilka områden som be-
höver prioriteras inom sjukvården.

Elvar Theodorsson tillägger att de-
batten om klinisk kemi dock ofta kom-
pliceras av en utbredd missuppfattning
om att teknik och automation kan han-
tera i stort sett allt i den analysverksam-
het som bedrivs.

– Datoriserade analysautomater och
annan modern utrustning har – rätt in-
ställda och rätt hanterade – en enorm

precision och obetydlig teknisk felmar-
ginal; mindre än 3–4 procents variation
enligt mätningar halvårsvis. Men det
finns en massa andra felkällor som kan
påverka mätresultaten och som bara kan
avslöjas med specialkunskap. 

– Medicinskt biologiska faktorer är
en minst dubbelt så stor orsak till varia-
tioner i testresultat som tekniska fel.
Skenbart triviala yttre omständigheter
kan ge avsevärd variation och instabi-
litet i mätningarna. Vissa analyser kan t
ex ge olika resultat enbart beroende på
om patienten legat, suttit eller stått vid
provtagningen. 

– Provtagning för albuminanalys är
ett exempel. Den tekniska felmargina-
len för provresultaten ligger på några få
procent. Men om man ena gången tar
prov på patienten i liggande ställning
och den andra gången i stående så kan
provet variera upp till ca 8–9 procent.
Påverkan av läkemedel och interaktio-
ner mellan läkemedel och laboratorie-
analyser är en annan vanlig felkälla. 

Osäkerhet om framtiden
Ytterligare en konsekvens av ned-

skärningarna är att allt färre unga läka-
re väljer klinisk kemi för sin specialist-
utbildning. Det råder osäkerhet och
principiell oklarhet om behovet av
framtida tjänster. I takt med att entre-
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Ett exempel på modern, automatiserad
klinisk kemi. Supersystemet på bilden 
– från Coulter Corporation – har
kapacitet att bl a integrera alla typer av
rutinanalyser inom kemi, hematologi och
koagulation. Maskinen hanterar »själv»
proven hela vägen från mottagande till
centrifugering, genomförande av
analysprocesser, svarsrapportering och
förvaring (bilden utlånad av KeboLab).

Kommentar:

Svår differential-
diagnostik!
Kommentar till frågan
»Vilken diagnos ställer du?»
på sidan 0000: Frågan belyser he-

matologiska och andra följder av
ventrikelresektionen. Denna patient-
kategori kräver särskild utredning
och uppföljning, bl a eftersom det
finns risk för kobalaminbrist till följd
av reducerad parietalcellsmassa.
Differentialdiagnostiskt bör över-
konsumtion av alkohol uteslutas ge-
nom anamnes och/eller mätning av
S-transferrin, desialiniserat (CDT). 

Ytterligare frågor som den be-
handlande läkaren måste ta ställning
till:

• Skall man mäta enbart S-kobala-
miner eller även ta med S-folat?

• Skall man i stället mäta S-metyl-
malonat eller S-homocystin direkt?

• Hur skall man kontrollera effek-
ten av behandling? Med B-Hb, B-re-
tikulocyter och/eller S-metylmalo-
nat?
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prenadsystemet byggs ut minskar också
antalet fasta tjänster. För närvarande
finns totalt ca 20 ST-läkare i klinisk
kemi. Även antalet akademiska tjänster
reduceras. 

– Samtidigt är verkligheten den att
hårdnande ekonomiska förutsättningar
har lett till drastiskt ökade krav på effek-
tivitet och service från laboratoriernas
sida. Stressnivån i det dagliga arbetet på
sjukhuslaboratorierna är idag extremt
hög. Många laboratorieanställda skulle
säga upp sig bums bara de kunde och
om arbetslösheten inte var så stor, fram-
håller Elvar Theodorsson och pekar –
som intressant kontrast – på de omvän-
da förhållanden som råder i Norge, med
just nu ett tiotal lediga överläkartjänster
i klinisk kemi. 

– Norge har, tack vare en god sam-
hällsekonomi, inte tvingats till lika sto-
ra besparingar, men skillnaderna har
även mer djupgående orsaker.

Nervöst tempo i Sverige
– Vi har i Sverige ett mycket snab-

bare och nervösare tempo vad gäller
förändring i sjukvården. Så fort vi anar
problem blir det dessutom panik och
skutan skall vändas bums. Inte bara för
att korrrigera kursen, utan vi vänder 180
grader för att sedan återigen vända 150
grader tillbaks.

– I Norge är reformarbetet jämnare
och mer stabilt. Skillnaden syns särskilt
tydligt när man jämför primärvårdens
utveckling. I Sverige har det ena stora
organisationsexperimentet följt på det
andra, medan man i Norge har gått mer
försiktigt, stegvis framåt. 

– Man kan bara spekulera över hur
mycket vi förlorat på grund av den ryck-
ighet som kännetecknat senare års sven-
ska sjukvårdsreformer. 

Elvar Theodorsson säger att han trots
allt är övertygad om att den traditionella
formen för nära samverkan mellan kli-
nisk kemi och vardagsarbetet ute på
vårdavdelningar etc består också i fram-
tiden.

– När den organisatoriska ryckighe-
ten har bedarrat, så kommer laborato-
riemedicinen, och då menar jag alla
specialiteter inom området, att hitta till-
baks till sin givna plats i vården. Klinisk
kemi, liksom andra laboratoriemedi-
cinska specialiteter, har en central bety-
delse för nästan all medicinsk diagno-
stik, inklusive differentialdiagnostik. 

Internationella trender
Hur ser de internationella trenderna

inom det laboratoriemedicinska områ-
det ut? 

– Om man tar Europa så är bilden
mycket brokig och olikartad. Sverige
och de nordiska länderna, tillsammans
med Nederländerna, har liknande sy-
stem med relativt sammanhållen
klinisk kemi vid stora laboratorieenhe-
ter. 

– I övriga Europa råder en större va-
riation. I exempelvis Tyskland finns
både jättelaboratorier och små privata
analysföretag. I södra Europa finns en

påtagligt splittrad situation med en
blandning av mindre sjukhuslaboratori-
er och hundratals privatägda smålabo-
ratorier som inryms på apotek och lite
överallt. Det är en verksamhet som ofta
bedrivs fullständigt utan kontroll. Men
jag tycker mig märka att den tendens
som vi ser i Sverige med stora laborato-
rier som slukar små enheter börjar få
fäste också ute i Europa.

Bo Lennholm
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Bristande kvalitetskontroll
av patientnära analyser
Det finns inget som talar för

att entreprenörsanda i sig hotar
laboratoriemedicinens kvalitet.
Emellertid finns risk för kvali-
tetsbrister i den patientnära la-
boratorieverksamhet som byggs
ut i snabb takt på vårdcentraler
och vårdavdelningar. Antalet
felaktiga analyssvar hotar att
öka, hävdar Elvar Theodorsson.

Som ett resultat av snabb teknisk ut-
veckling kan blodprov idag analyseras
med godtagbar kvalitet direkt ute på
vårdcentraler, vårdavdelningar och
mottagningar. En starkt decentraliserad
klinisk kemi byggs nu ut i snabb takt.
Denna s k patientnära verksamhet be-
drivs ofta helt vid sidan om den tradi-
tionella hanteringen vid sammanhållna
sjukhuslaboratorier.

– Det problem som börjat bekymra

Patientnära analys. Som ett resultat av
snabb teknisk utveckling kan blodprov
idag analyseras med godtagbar kvalitet
direkt ute på vårdcentraler, vård-
avdelningar och mottagningar.
På bilden Eva Boberg, bio-
medicinsk analytiker vid
vårdcentralen på 
Torkelbergsgatan 
i Linköping.

F
O

T
O

: T
H

O
M

A
S

 J
O

H
A

N
S

S
O

N



är att den utrustning som används på
vårdcentraler och mottagningar ofta
inte kontrolleras tillräckligt väl. Det är
dessutom vanligt att utrustningen han-
teras av personer med otillräcklig ut-
bildning i hur man använder analysme-
toden eller i grundläggande laboratorie-
medicinska principer.

Allvarliga brister
– De analyser som görs patientnära

kan göras med godtagbar kvalitet, men
det kräver att utrustningen är rätt kali-
brerad och att de personer som sköter
apparaterna kan sin sak. På bägge dessa
punkter finns allvarliga och ökande
brister. Antalet felaktiga analyssvar ho-
tar därmed att öka, hävdar Elvar Theo-
dorsson.

– De automater som används för pa-
tientnära analyser ingår alltför sällan i
organiserade system för kvalitets-
granskning och teknisk översyn. Det
finns i många fall inga rutiner för syste-
matisk kontroll av hur apparaterna fun-
gerar eller är inställda. Dessa missför-
hållanden kan ge upphov till felaktiga
patientsvar som påverkar det kliniska
handhavandet.

Alarmerande problem
Elvar Theodorsson påpekar att pro-

blematiken är internationellt känd men
sällan offentligt diskuterad i Sverige. 

– Det finns flera studier, i både Eu-
ropa och USA, som visar på alarmeran-
de problem, exempelvis inom området
glukostest och diabetesvård.

Det är inte tekniken i sig som är då-
lig, men felen uppstår när man inte re-
spekterar att det behövs ett yrkeskun-
nande för att sköta analyserna.

– Den renodlat tekniskt analytiska
variation som kan uppträda i ett patient-
svar motsvarar bara en mindre del av
den totala variation som finns och som
är individrelaterad. 

Kalibrering och kontroll
– Ett av de vanligaste felen är att ap-

paraterna är felaktigt kalibrerade. Jag
vågar påstå att det finns tusentals icke
korrekt kalibrerade och icke kontrolle-
rade kemiska analysautomater ute på
svenska vårdcentraler och andra vård-
inrättningar. Sådan utrustning ger själv-
klart upphov till kontinuerliga mätfel. 

– Ytterligare fel är att lägga ansvaret
för drift och skötsel av apparaturen på
personal som inte har tillräcklig utbild-
ning för detta. Företagen som säljer ut-
rustningar och reagens har tyvärr en
stark tendens att i sin marknadsföring
underskatta behovet av kontrollåtgärder

och av utbildning hos dem som analy-
serar. 

Risk för feldiagnoser
– Som regel kan kloka läkare, i kraft

av sin yrkeskunskap och professionali-
tet, ställa en korrekt diagnos trots att
analysautomaten svarat fel. Problemet
är att fel inte hör till undantagen utan att
de inträffar dagligen. Också mycket er-
farna läkare kan fatta felaktiga beslut
om de kontinuerligt får felaktig infor-
mation. 

Fördjupade fakta om kvalitetssäk-
ring och patientnära analyser finns bl a
presenterade i den stora s k Q Probe-
studien från USA (1992) [1]. 

– Studien visade att 10 procent av
alla patientnära glukosmätare systema-
tiskt avvek mer än 25 procent från det
riktiga värdet. Cirka15 procent av mät-
felen ledde till felaktiga medicinska åt-
gärder. Dessa resultat understryker vik-
ten av att bibehålla kvaliteten, säkerhe-
ten och kompetensnivån när antalet pa-
tientnära analyser ökar. 

Obligatorisk kontroll
Hur kan man eliminera en fortsatt

negativ utveckling?

– Man måste få till stånd ett mer or-
ganiserat samarbete mellan experter
och andra handhavare. Det behövs även
en rent formell kontroll. I USA infördes
redan i slutet av 1980-talet en obligato-
risk kontrollrutin, som bl a ställer krav
på korrekt och regelbunden översyn av
analysautomaters kalibrering.

– Det är också viktigt att det finns en
medicinskt ansvarig person med till-
räckliga analytisk-tekniska kunskaper
vid varje enhet som arbetar med pati-
entnära analyser.

I Östergötlands landsting har man,
bland de första i Sverige, byggt upp ett
nära samarbete mellan den specialisera-
de laboratoriemedicinen och primär-
vårdens verksamhet med patientnära
analyser. 

Specialister på sjukhuslaboratorier-
na ansvarar för kontinuerlig kvalitets-
kontroll och kalibrering av den utrust-
ning som finns inom primärvården.

Bo Lennholm
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Analyser av glukos i blod,
plasma och serum är bland de
vanligaste kemiska analyserna i
sjukvården. De utförs på labo-
ratorier och vårdavdelningar,
inom primärvården och i hem-
miljö av patienten själv. 

– Att analysen är så vanligt
förekommande kan ge en före-
spegling om att den också är sä-
ker och tekniskt och medicinskt
enkel. Det finns emellertid
många fallgropar för den ovane,
påpekar Elvar Theodorsson i ett
exempel som tydliggör behovet
av kvalitetskontroll och teknisk
uppföljning.

Rätt koncentration av glukos i blod
är livsviktigt för organismen och regle-
ras därför noggrant av många olika hor-
monsystem. Koncentrationen återspeg-
lar därför inte bara glukosintaget i födan
utan även balansen mellan olika glu-
kosreglerande hormoner. Den varierar
dessutom beroende på provtagnings-
tekniken och på blodflödet i det finger
där provet tas. Om provet tas genom att
sticka i ett finger som kort dessförinnan
har varit i beröring med sötsaker riske-
rar man att koncentrationen av glukos
blir för hög.

– Om man avser att analysera glukos
i serum bör blodcellerna separeras från
serum genom centrifugering inom 30
minuter från provtagningen. I annat fall
får vita blodkroppars och eventuellt
närvarande bakteriers metabolism av
glukos en påtaglig effekt. Tillsats av flu-
orid i provet hämmar glukolysen, för-
klarar Elvar Theodorsson.

Det finns i princip två olika reaktio-

Svårt mäta glukos
på standardiserat sätt
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ner som används vid glukosmätningar:
s k kemiska och enzymatiska. De ke-
miska reaktionerna är ospecifika och
används knappast längre i Sverige. De
enzymatiska metoderna är specifika för
glukos, men kan påverkas av provma-
trisen (se nedan).

– För att kunna mäta glukos på ett
bra sätt måste man förvara reagensen på
ett tillförlitligt sätt, och apparaturens
grundläggande egenskaper måste kon-
trolleras. Det betyder t ex att man regel-
bundet kontrollerar att den mäter kor-
rekta volymer och att fotometern funge-
rar. 

– Det är välkänt och knappast över-
raskande att erfarna personer som han-
terar samma apparatur får betydligt säk-
rare analyssvar än de som inte är vana. 

Extern kvalitetskontroll
Förutom god teknisk uppföljning

och väl utbildad personal poängterar
Elvar Theodorsson betydelsen av ex-
tern kvalitetskontroll, dvs att man jäm-
för analysresultat från den egna verk-
samheten med andra laboratoriers.

Sådan extern kvalitetskontroll be-
drivs i Sverige av bolaget Seqla, som
ägs till 52 procent av Landstingsförbun-
det och till 24 procent vardera av Läka-
resällskapet och Institutet för biomedi-
cinsk laboratorievetenskap.

Seqla – som bedriver sin verksamhet
i Uppsala – har till syfte att kontrollera
och förbättra kvaliteten i laboratorie-
medicinska analyser, bl a genom att
skicka ut kontrollprov, som en rad oli-
ka laboratorier mäter samtidigt. Detta
ger en bild av om olika laboratoriers
olika analysmetoder är korrekt kalibre-
rade.

– Den externa kvalitetskontrollen av
glukos brottas emellertid fortfarande
med betydande problem, kommenterar
Elvar Theodorsson.

Svårt mäta glukos
på reproducerbart sätt
B-hemoglobin och B/S-glukos är två

av de allra vanligaste patientnära ana-
lysmetoderna. Efter ett långvarigt och
omfattande internationellt standardise-
ringsarbete har man enats om hur de he-
moglobinvarianter som normalt finns
med i provet skall omvandlas till en sta-
bil färgad förening som kan mätas med
stor noggrannhet. Detta har medfört att
majoriteten av alla utrustningar som
mäter hemoglobinkoncentrationen ger
jämförbara resultat.

– Det är däremot svårt att mäta glu-
kos på ett reproducerbart sätt och att
kontrollera utrustningarna i samband

med detta. En viktig orsak är att glukos
är mindre stabilt i provet än hemoglo-
bin. Både blodceller och mikroorganis-
mer utnyttjar glukos i sin metabolism.
En annan orsak är att de olika kemiska
och kemiskt fysikaliska principer som
används i mätmetoder och apparater
kan reagera helt olika på olika sorters
provmaterial.

Matriseffekt
– Man brukar tala om en s k matris-

effekt för att beskriva den samlade ef-
fekten på mätresultatet av samtliga an-
dra molekyler i provet än de som mät-
ningen avser. Olika mätmetoder reage-
rar olika på molekyler i provet som inte
är glukos.

– Matriseffekten vid glukosmät-
ningar är därför uppenbart olika bero-
ende på om man mäter i helblod, plas-
ma, serum, urin eller cerebrospinalväts-
ka. Ytterligare problem kan uppstå när
man sätter till fluorid eller jodacetat för
att hämma metabolismen av glukos i
provet.

– Det finns noggranna mätmetoder
för glukos baserade på isotopspäd-
ningsmasspektrometri, som kan mäta
glukos utan nämnvärd påverkan av ma-
triseffekter. Men dessa metoder kan inte

användas i klinisk praxis på grund av att
de är mycket dyra och långsamma. 

– När man i senare led skall kontrol-
lera noggrannheten i glukosmätningar
påverkas olika mättekniker på olikarta-
de sätt av materialet i kontrollprovet.
Om man exempelvis använder ett ut-
skickat serumprov från Seqla för en
noggrannhetskontroll så passar detta
inte i vissa apparater som är gjorda för
helblod.

– Det enda riktigt säkra sättet att få
helt jämförbara resultat är att mäta sam-
tidigt med alla de apparater som skall
kontrolleras, och att man då som prov
använder både helblod, serum och plas-
ma från en och samma patient. En sådan
metodik kan användas för noggranna
jämförelser av några få apparater men
fungerar inte i praktiken, vid kontroll av
kanske tusentals apparater. 

– Kliniskt kemiska laboratoriet i Fa-
lun har lagt ned ett omfattande arbete
för att förbättra provmaterialet för den
externa kvalitetskontrollen i fråga om
glukos, och Seqla har en expertgrupp
för patientnära analysmetoder som ar-
betar för förbättrade arbetsrutiner och
säkrare analyssvar, kommenterar Elvar
Theodorsson.

Bo Lennholm

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR  36  •  1996 3033

Ackreditering kan särskilja
bra och dåliga laboratorier
– Det officiella ackredite-

ringsförfarande som etablera-
des i Sverige i slutet av 1980-ta-
let gör det lättare att särskilja
bra och dålig laboratorieverk-
samhet, framhåller Sigvard
Eriksson, VD i Medilab – ett av
de största privata laboratoriefö-
retagen för sjukvård och forsk-
ning. 

– Möjligheten till officiell ackredite-
ring gör det lättare att bedöma kvalite-
ten hos ett laboratorium, vilket är bra,
säger Sigvard Eriksson. Han tillägger
att kompetens, kontroll och mätteknisk
spårbarhet är nyckelord i detta sam-
manhang.

Ackreditering ges enbart till labora-
torier som uppfyller ett antal högt ställ-
da kvalitetskrav som finns listade i gäl-
lande Europanormer.

Kvalitetsgaranti
– Detta utgör en förbättrad garanti

för att det finns ett kvalitativt minimi-
mått i den verksamhet som bedrivs.
Kravlistan berör allt från organisation
och bemanning till strikta tekniska kva-
litetskrav på utrustning, underhåll, me-
todbeskrivningar och kontrollrutiner
med loggböcker som kontinuerligt bok-
för verksamhetens gång, kommenterar
Sigvard Eriksson.



– Ackrediteringen ställer mycket
stränga krav på organisationen och krä-
ver en viss kompetensnivå hos persona-
len. För att få arbeta självständigt vid ett
ackrediterat laboratorium krävs »kör-
kort», som dokumenterar att man erhål-
lit nödvändig utbildning för olika meto-
der och instrument.

– Man kan lugnt räkna med att ett la-
boratorium som ackrediterats håller en
viss ordning och reda. Medanalysskan-
dalen var enligt min mening i första
hand ett resultat av total frånvaro av så-
dan ordning och således en verksamhet
långt från vad som krävs för ackredite-
ring. 

– Att de politiker och tjänstemän
som genomdrev upphandlingarna var
okunniga och aningslösa gjorde inte sa-
ken bättre. Politikerna hade fastlagt de
övergripande sparmålen men, som all-
tid när en konkurrensupphandling skall
genomföras, resultatet blir beroende av
den som i rent fysisk mening hanterar
affärerna.

– Utan någon som helst anspelning
på Medanalysaffären är jag rädd att den
överdrivna och orealistiska prispress
som på senare tid förekommit vid flera
upphandlingar inom Stockholms läns
landsting skall leda till kvalitetsförsäm-
ringar. Kvalitet kan i längden inte fås till

dumpade priser, konkluderar Sigvard
Eriksson.

Swedac ackrediterar 
Ackreditering av svenska laboratori-

er enligt Europanormer utfärdas av Sty-
relsen för ackreditering och teknisk
kontroll (Swedac) som är Sveriges cen-
trala förvaltningsmyndighet för legal
mätteknik. 

Swedac, med kontor i Borås och
Stockholm, har en traditionell myndig-
hetsroll men arbetar också med avgifts-
finansierad uppdragsverksamhet (se LT
3/96 och 7/96). Ackreditering av labo-
ratorier är ett av många inslag i verk-
samheten.

Ackrediteringen inom det laborato-
riemedicinska området är frivillig och
öppen för alla laboratorier som vill del-
ta. Systemet är baserat på internationel-
la regler såsom de kommer till uttryck i
Europastandarder i den s k EN 45000-
serien eller internationella ISO-standar-
der, t ex ISO/IEC Guide 25.

Ackreditering av kliniskt kemiska
laboratorier är en stegvis process, som
inkluderar både inspektion och gransk-
ning av den dokumentation som beskri-
ver laboratoriets kvalitetssystem och
tekniska verksamhet. 

Ackreditering ges på obegränsad tid,
men om det visar sig att ett laboratori-
um inte längre uppfyller kraven kan ac-
krediteringen återkallas eller begränsas
i sin omfattning. 

Så länge ackrediteringen består för
ett laboratorium utför Swedac tillsyn

med regelbundna intervall, vanligen en
gång om året. Syftet är att se till att la-
boratoriet följer de krav som har ställts
vid ackrediteringen och att granska
eventuella förändringar i verksamhe-
ten, t ex på grund av att nya metoder har
införts eller att ny utrustning tagits i
bruk. 

Bekräftelse på kompetens
En ackreditering utfärdad av Swedac

är ett bevis på att laboratoriet har fått sin
kompetens granskad, bedömd och be-
kräftad av ett oberoende statligt organ.
Beslut om ackreditering innebär bl a att
kraven i SS-EN 45001 och ISO/IEC
Guide 25 är uppfyllda. Inom EU finns
en gemensam syn på godtaganden av
prövnings- och kontrollresultat. En ac-
kreditering är en bekräftelse på kompe-
tens som väntas medföra en bredare ac-
ceptans av resultaten, både inom Sveri-
ge och internationellt. 

En viktig del i en bedömning och i
fortlöpande tillsyn är prövnings- och
kalibreringsjämförelser. Swedac kräver
att alla ackrediterade laboratorier regel-
bundet skall delta i sådana jämförelser
inom sitt område.

Ackrediterade enheter
Nedan följer en lista på ackreditera-

de kliniskt kemiska laboratorier i Sveri-
ge (uppgifterna gäller augusti 1996).
Fler laboratorier än de listade har läm-
nat in – ännu icke avgjorda – ansök-
ningar om ackreditering:

Calab AB, Carlanderska sjukhem-
met, Danderyds sjukhus, Huddinge
sjukhus, Karlstads centralsjukhus, Ka-
rolinska sjukhuset, Kungälvs sjukhus,
Länssjukhuset Ryhov, Medilab kliniska
laboratorier AB, Medilab specialke-
miska laboratorium AB, Mälardiagno-
stik AB, Mölndals sjukhus, Norrlands
Universitetssjukhus, Nova Medical
AB, S:t Görans sjukhus AB, Sahlgren-
ska sjukhuset, Södersjukhuset, Udde-
valla sjukhus, Universitetssjukhuset i
Linköping, Universitetssjukhuset i
Lund, Universitetssjukhuset MAS, 
Wieslab och Ängelholms sjukhus.

Företaget Bures kliniskt kemiska la-
boratorier ingår under egna namn i
ovanstående förteckning, t ex Mälar-
diagnostik. 

I vissa fall kan den ackrediterade la-
boratorieverksamheten vara lokalt sam-
ordnad och fysiskt förlagd till ett av fle-
ra sjukhus på samma ort. Detta förkla-
rar varför t ex Sahlgrenska i Göteborg
finns med på listan medan Östra sjuk-
huset saknas.

Bo Lennholm
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God laboratoriestandard kan numera
premieras och bevisas med officiell
ackreditering och diplom från Swedac.
Sigvard Eriksson, VD i
laboratorieföretaget Medilab, spikar
bokstavligt upp den egna firmans
ackrediteringsbevis på väggen.
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Frågan om kostnadseffektiv
klinisk kemi diskuteras i en ny-
utgiven Spri-rapport. Rappor-
ten presenterar bl a resultat
från ett forskningsprojekt i
Stockholm som granskat an-
vändningen av klinisk kemi vid
22 utvalda vårdcentraler. Resul-
taten visar på stora variationer
mellan olika vårdcentraler vad
beträffar beställning av analy-
ser och avslöjar vidare att ana-
lyskostnaden varierar påtagligt
med olika åldersgrupper. 

Klinisk kemi i primärvården är fort-
farande, i de flesta fall, en fri nyttighet.
Endast ett fåtal sjukvårdshuvudmän
kräver att laboratorieundersökningar
skall ingå i en specificerad ansvarsbud-
get.

Den snabba kostnadsökningen har
dock föranlett ett ökande antal huvud-
män att överväga kapiteringssystem el-

ler andra former för ekonomiskt ansvar
för kliniskt kemiska undersökningar i
primärvården. 

Problemet är att hitta bra metoder för
en sådan ekonomisk skärpning. Syste-
met med en fri nyttighet kan leda till ett
överutnyttjande, medan resultatet av
skärpta regler kan bli det motsatta, dvs
ett medicinskt olämpligt underutnytt-
jande av laboratorietjänster. 

En viktig förutsättning för att kunna
utveckla rätt styrmekanismer är kun-
skaper om verkligheten. Debatten om
klinisk kemi i primärvården förtydligas
i en nyutgiven temarapport från Spri
(rapport nr 422). 

Konsumtion
och praxis
Rapporten diskuterar bl a frågor

som: Hur ser konsumtion och praxis ut
för klinisk kemi i primärvården? Finns
det ett fåtal patienter som kostar myck-
et och hur fördelar sig dessa i så fall i be-
folkningen? Hur fördelar sig konsum-
tionen över olika åldersgrupper? Hur

varierar läkarnas praxis? Vilka faktorer
inverkar på praxis, och hur kan praxis
bäst påverkas?

Enligt rapporten kan den totala om-
sättningen för de provbundna laborato-
rierna i Sverige, vid sjukhus och i pri-
märvården m m, uppskattas till sju mil-
jarder kronor per år. I denna verksamhet
ingår klinisk kemi som den största spe-
cialiteten med drygt halva kostnaden,
därefter kommer mikrobiologi samt pa-
tologi/cytologi. Uppskattningsvis en
femtedel av antalet analyser i klinisk
kemi i Sverige idag utförs vid vårdcen-
tralernas laboratorier.

Kostnaderna för klinisk kemi per
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Spri-rapport:

Är klinisk kemi i
primärvården kostnadseffektiv?

Figur 1. Laboratorieanalyser beställda av
husläkare. Årlig kostnad per kvinna och
man i åldersklasser i befolkningen,
listade år 1994. Figuren, som baseras på
siffror från det projekt i Stockholm som
beskrivs i texten, visar bl a att kvinnor har
genomsnittligt högre analyskostnader än
män i motsvarande ålder. Detta är
särskilt markant i åldern 15–59 år, endast
åldersgruppen 80–84 år avviker från
detta mönster. Källa: Spri rapport 422.

Analyskostnad per individ och år, kronor

Kvinnor
Män

Ålder, år
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husläkare kan översiktligt uppskattas
till mellan 100 000 och 200 000 kronor.
För landets drygt 4 000 husläkare/pri-
märvårdsläkare bör den sammanlagda
årliga kostnaden enligt Spri i så fall
uppgå till mellan en halv och en miljard
kronor.

Projekt i Stockholm
Spri-rapporten presenterar nya data

från ett forskningsprojekt om klinisk
kemi i primärvården som drivs i samar-
bete mellan Spri, HSN-staben i Stock-
holms läns landsting, sydöstra sjuk-
vårdsområdet samt Södersjukhuset. I
en av de studier som ingår i projektet har
man granskat användningen av klinisk
kemi under ett år vid 22 vårdcentraler
inom sydöstra sjukvårdsområdet. 

Via Södersjukhusets kliniskt kemis-
ka laboratorium har uppgifter erhållits
om analyser såväl från sjukhusets cen-
trala laboratorium som från de lokala la-
boratorierna på vårdcentralerna. 

Samtliga analyser – från specialana-
lyser på sjukhuset till »enklare» urin-
prov på vårdcentralerna som husläkar-
na beställde – har därmed kunnat räknas
in. Analyser beställda vid mödra- och
barnavårdsmottagningar ingår inte.

Stora variationer
Granskningen visar på betydande sä-

songvariationer. Under november må-
nad beställdes mer än dubbelt så många
analyser som under juli. Undersökning-
en påvisar i övrigt stora variationer mel-
lan vårdcentralerna vad beträffar be-
ställning av olika analyser. 

Under det granskade året (1994) be-
ställde husläkarna på de 22 primär-
vårdsenheterna klinisk kemi för sam-
manlagt drygt 13 miljoner kronor. Den
genomsnittliga kostnaden för klinisk
kemi per patient som genomgått minst
en analys inom primärvården – beställd
av husläkare – var 297 kronor.

Materialet visar att det totalt sett är få
patienter som har mycket höga labora-
toriekostnader. Endast 0,2 procent av de
patienter som genomgått minst en ana-
lys hade en årlig analyskostnad som
översteg 2 500 kronor. 

Dessa storkonsumerande patienter
fördelas ojämnt över vårdcentralerna.
På en vårdcentral kan det gå 1 700 pati-
enter på en patient med hög analyskost-
nad (mer än 2 500 kronor/år), och på en
annan vårdcentral kan det gå nästan fem
gånger så många.

Ålderskurvan påverkar
Analyskostnaden varierade med oli-

ka åldersgrupper (Figur 1). Den ökade i

stort med åldern upp till ca 75 år för att
sedan minska i de två äldsta grupperna.
Skillnaderna var dock relativt måttliga
med en minsta kostnad på 178 kronor
(0–4 år) och en högsta på 415 kronor per
patient (75–79 år).

Omkring 45 olika analyser av ett to-
talt utbud på ca 500 åtgärder står för 80
procent av de totala analyskostnaderna.

Den genomsnittliga årskostnaden
var ca 68 kr/invånare.

Inom Spri-projektets ram har ett
fortbildningsprogram utvecklats med
mål att optimera analysverksamheten.

Förutom förslag till minskad an-
vändning av rutinanalyser i primärvår-
den som inte har något större kliniskt
värde eller där nya, effektivare alterna-
tiv finns, har man också lämnat rekom-
mendationer om ökat laborerande för
svårdiagnostiserade, behandlingsbara
sjukdomar.

I samråd med erfarna allmänläkare
har kliniska kemister, på basis av erfa-
renhet och omfattande aktuella littera-
turstudier, lämnat ett antal konkreta för-
slag på minskning och ökning. Som ex-
empel på de förra diskuteras sänkan (B-
SR) och på de senare B-CRP och S-
TSH. 

Medicinska nyckeltal har utvecklats
enligt en ny konstruktion som kan kom-
ma att få betydelse för fortbildning och
vid uppföljningsstudier. Nyckeltalen,
jämförbara data, skall vara verktyg som
bidrar till att de ekonomiska resurserna
kan utnyttjas så effektivt som möjligt,
samtidigt som den bästa tänkbara kvali-
teten skall kunna åstadkommas.

Stora besparingar
möjliga
De stora variationer som påvisats

mellan olika vårdcentraler och läkare
när det gäller utnyttjandet av kliniskt
kemiska undersökningar tycks bottna
mer i varierande praxis än i egentligt
medicinska förhållanden. Således bör
de kunna påverkas: gamla analysrutiner
kan ifrågasättas och de nya kliniskt ke-
miska undersökningarna utnyttjas bätt-
re. 

Ett mer enhetligt mönster för beställ-
ning av laboratorieundersökningar be-
tyder förbättringar för patienterna och
ger minskade totala sjukvårdskostna-
der. »Stora variationer är sannolikt inte
förenliga med hälso- och sjukvårdsla-
gens målsättning om en vård på lika
villkor»,  skriver rapportförfattarna. 

Enligt en överslagsmässig kalkyl
kan mer än 100 miljoner kronor årligen
sparas inom svensk primärvård genom
att alla »laborerar rätt och lagom».

Hur praxis kan påverkas genom fort-
bildning är just nu föremål för Spri-stu-
dier och beskrivs i en kommande Spri-
rapport.

Samverkan betonas
Fortlöpande jämförelser och utvär-

deringar av vad som faktiskt görs i sjuk-
vården och vad det innebär för patienter
och resursförbrukning är viktiga. En bä-
rande slutsats i Spri rapport 422 är att
om informationen från laboratoriet
skall leda till verklig kunskap och be-
stående praktisk tillämpning fordras en
fortlöpande kontakt mellan kliniska ke-
mister och allmänläkare. Dialog och
samverkan är den bästa grunden för
största möjliga vinst för patient och
samhälle och för att optimera de totala
sjukvårdskostnaderna. Här måste bl a
den nya informationstekniken komma
till användning.

Bo Lennholm
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