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Fyra instrument av en helt ny
typ för bestämning av blodgaser
har testats och jämförts med ett
traditionellt våtkemiskt instru-
ment. De nya instrumenten, av-
sedda att användas i patientens
omedelbara närhet (t ex på
akutmottagningar och intensiv-
vårdsavdelningar, i ambulanser
och hos isolerade patienter på
infektionskliniker) utnyttjar ny
miniatyriserad mätmetodik som
finns i den kassett som blodpro-
vet appliceras i. Instrumenten
är konstruerade för att använ-
das av sjukvårdspersonal utan
laboratorievana. Detta innebär
att andra krav skall ställas på
tillförlitligheten än vad som är
fallet rörande dagens laborato-
riebaserade instrument.

Klinisk kemiska avdelningen
och akutkliniken vid Universi-
tetssjukhuset MAS har gemen-
samt och i projektform utvärde-
rat teknik, kvalitet, användar-
vänlighet och dataöverföring till
laboratoriets datasystem avse-
ende de fyra instrumenten.

Hur stort användningsområde har de
portabla kassettinstrumenten? Kraven
på kort svarstid gör att blodgasanalys
lämpar sig väl för patientnära metodik.
Studier finns över hur stora tidsvinster
som då kan göras [1, 2]. Kassettinstru-
menten är också ett alternativ vid trans-
port av patienter mellan vårdenheter el-
ler sjukhus. Den risk för preanalytiska
fel som uppstår vid längre transport av
provet kan då minskas [3, 4]. 

Inom en snar framtid kommer även
andra akutanalyser att kunna göras med
samma instrument. Exempel på detta
utökade analyspanorama är markörer
för hjärtskada och inflammation. Detta
kommer att öka instrumentens använd-
barhet. 

På akutkliniken vid Universitets-
sjukhuset MAS görs för närvarande ca
2 000 blodgasanalyser om året. Det är
just för denna analysvolym som det kan
vara ekonomiskt försvarbart att övervä-
ga kassettsystem som alternativ till tra-
ditionell våtkemisk utrustning. 

Kvalitetskrav
Socialstyrelsen har utfärdat före-

skrifter både för kvalitetssystem i häl-
so- och sjukvården (SOSFS 1996:24)
och för medicinteknisk utrustning (SFS
1993:583). Det finns en kravspecifika-

tion vad gäller analysresultatens riktig-
het som föreslagits på nationell basis
inom anestesiologi och klinisk kemi
[5]. 

Nyligen har en sammanställning
publicerats över de kvalitetskrav som
kan ställas på analys av blodgaser [6].
Samma kvalitetskrav skall gälla pati-
entnära och laboratoriebaserad analys-
verksamhet. Vid införandet av all pati-
entnära teknik är det därför viktigt att ett
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samarbete mellan klinik och laboratori-
um etableras. 

Flera viktiga frågor måste då klar-
läggas:

• Hur skall den kontinuerliga kontrol-
len av instrumentets mätnoggrann-
het utföras? 

• Hur skall analyssvarets spårbarhet
vad gäller tidpunkt för analys, pati-
entidentitet, utnyttjat instrument
m m kunna säkerställas? 

• Hur skall kraven på resultatens rik-
tighet säkerställas?

• Hur skall behörighet, »körkort»,
upprättas och upprätthållas?

• Hur skall service, underhåll och re-
paration skötas?

IT avgörande i framtiden
Med ökande datorisering av sjukvår-

den måste framtidens teknik lätt kunna
förmedla beställningar och svar till och
från journalsystemet. För att det kliniskt
kemiska laboratoriet kontinuerligt skall
kunna följa upp och garantera driftsä-
kerhet, provets spårbarhet och god ser-
vice för patientnära utrustning krävs att
information avseende ett flertal para-
metrar kan registreras i instrumentet,
bl a patient-ID, operatörs-ID mm. Pa-
rametrarna måste kunna överföras till
laboratoriedatasystemet. 

För närvarande uppfyller inget av in-
strumenten samtliga ställda krav. Vad
gäller informationsflödet från instru-
mentet är lägsta krav att informationen
erhålls på pappersutskrift och att logg-
bok förs på avdelningen. Önskvärt är
emellertid att informationen kan över-
föras till ett laboratoriedatasystem. För
enkel informationsöverföring från mo-
bila instrument till instrumentserver
kan infraröd länk eller radiolänk vara
bra lösningar. 

Ekonomi
De direkta driftkostnaderna för ana-

lys med kassettsystem är högre än de
traditionella analysteknikernas. De fas-
ta kostnaderna för våtkemiska system
är dock höga. En kalkyl visar att kas-
settsystem är ekonomiskt fördelaktiga
vid volymer upp till ca 3000 analyser
per år och instrument. Samordnad upp-
handling, tex över ett eller flera sjuk-
hus, kan ge lägre kostnader, vilket gör
att kassettsystem kan bli rationella även
för högförbrukare, framför allt inom in-
tensivvården. 

Enkla, patientbundna instrument
kan också effektivisera vården, med po-
sitiva effekter på personalkostnaderna.
Dessa aspekter har dock inte penetre-
rats i denna utvärdering.

Utvärderingens uppläggning 
Vid vår utvärdering har vi fokuserat

på en rad frågor som vi anser måste lö-

sas för att säkerställa en hög kvalitet på
den patientnära analysverksamheten.
På en avdelning eller akutmottagning är
många engagerade i analysarbetet med
patientnära instrument. Metoderna
måste därför vara robusta, tillförlitliga
och enkla. 

Resultatet skall, med andra ord, vara
oberoende av handhavandetekniken.
Om tex luftbubblor kommer in i kasset-
ten måste instrumentet registrera detta
och avge larm. Instrumentet bör då inte
lämna ut något resultat.

Utvärderingen av varje instrument
har varit upplagd enligt schema (Figur
1). Bedömningen av hur väl instrumen-
ten motsvarar de krav som projektgrup-
pen och akutklinikens personal ställt
har gjorts enligt ett standardiserat for-
mulär (Figur 2). 

Testade 
mobila instrument
Ett »mobilt instrument» är ett instru-

ment som kan användas för analys utan
anslutning till elnätet. Strömförsörj-
ningen sker i stället via ett internt batte-

ri. Gemensamt för de patientnära instru-
menten är att analysreaktionen sker i en
kassett. ABL 70 utnyttjar dock multi-
kassetter, med varierande antal analyser
per kassett, i stället för engångskasset-
ter. 

Mätprinciperna skiljer sig något
mellan de testade instrumenten. OPTI 1
har en detektionsmetod som bygger på
fluorescens, medan de övriga instru-
menten använder elektrokemisk meto-
dik, sk tjock- respektive tunnfilmstek-
nik. 

De parametrar vi i första hand har ut-
värderat är pO2, pCO2, pH och bas-
överskott, »base excess» (BE). 

Samtliga instrument kan i dagsläget
också analysera elektrolyter. Med
ABL 70 får man svar på detta som rutin,
medan de övriga instrumenten kräver
att man använder en speciell kassett
med möjlighet att analysera både blod-
gasparametrar och elektrolyter. Analys-
tiden varierar mellan 80 och 180 sekun-
der. Kalibrering av analysdelen sker an-
tingen innan provet appliceras i kasset-
ten eller, som med ABL70, kontinuer-
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Figur 1. Schema för instrumentutvärdering.

Figur 2. Utdrag ur formulär för bedömning av de krav
som patientnära blodgasinstrument bör uppfylla.

Vecka 1
Parallellkörning mot det våtkemiska instrumentet ABL 505 (Radiometer).

Utfört av biomedicinsk analytiker på kliniskt kemisk avdelning.

Vecka 2
Biomedicinsk analytiker utbildar akutklinikens personal.

Vecka 3
Instrumentet placerat på akutkliniken för utvärdering av användarvänlighet.

Nr Kategori för utvärdering av instrument
Projektgrupp, personal vid vårdavdelning och klin kem-personal

1 Registrering
2 Provapplicering
3 Resultatavläsning
4 Datautskrift
5 Analystid
6 Instrumentunderhåll
7 Instrumentrengöring
8 Avfall
9 Sammanfattande bedömning

Summa poäng

Projektgrupp: klin kem-personal
1 Spårbarhet av data
2 Svar oberoende av handhavandeteknik
3 Kvalitetskontroller
4 Lagring av data i instrument/sändningsmöjligheter
5 Rengöring av instrument
6 Specialutrustning för analysutförande
7 Möjlighet att analysera elektrolyter
8 Service
9 Totalpris/blodgas

10 Kassettens hållbarhet
11 Förvaringskrav för kassetter
12 Klinisk utvärdering

Summa poäng



ligt under den tid instrumentet är på-
kopplat.

De testade instrumenten är:

• i-STAT, som är batteridrivet, är det
minsta instrumentet; det väger endast
drygt 0,5 kg. Bloddroppen appliceras
på en trattliknande utformning i kasset-
ten. Tratten försluts med ett lock
(pumpfunktion), och i samband med
detta pressas blodet in i kassetten. När
kassetten appliceras i instrumentet
pressas blodet ut över sensorerna i kas-
setten. Kassetten är därför känslig för
tryck före appliceringen i instrumentet. 

Olika typer av kassetter finns för be-
stämning av olika kombinationer av
analyterna pO2, pCO2, pH, Na, K, Cl
och i Ca och glukos. Kassetterna måste
förvaras i kyl och bör anta rumstempe-
ratur fyra timmar före användning. De
är hållbara endast 14 dagar i rumstem-
peratur. 

Instrumentet har utvärderats på ope-
rations- och intensivvårdsavdelning
[7], och i pediatrisk intensivvård [8]. 

• IRMAär det näst minsta instrumentet;
det är transportabelt. Möjlighet till bat-
teridrift finns. IRMA har en kassett med
en gel som skyddar sensorerna. Då blod
sprutas in i kassetten skall gelen force-
ras. 

Felaktigt resultat kunde erhållas utan
att instrumentet gav larm. Det är oklart
om detta berodde på sprutteknik eller
problem med kassetterna. 

Detta instrument har utvärderats vid

användning i akutvårdsverksamhet [9,
10]. 

• AVL OPTI1 är det näst största mobi-
la instrumentet, och är snarast att be-
trakta som stationärt. Provapplicering-
en sker genom att en »snabel» sticks in
i provtagningssprutan, som skruvats
fast i kassetten. Instrumentet suger upp
blodet till kassetten. Denna teknik
omöjliggör omanalys av provet efter-
som små gasbubblor bildas i provspru-
tan, vilket framför allt påverkar pO2-
analysen. Instrumentet använder gas
från en gasflaska för kalibrering. 

Utvärdering i akutvårdsverksamhet
finns publicerad [11, 12].

• ABL70(tidigare SenDx 100) suger in
provet genom att operatören håller
sprutan under en snabel. Genom denna
teknik kan operatören försäkra sig om
att instrumentet inte suger in synliga
luftbubblor. Omanalys av prov gav inga
förändringar av pO2-värdena. 

Detta instrument har den kortaste
analystiden, 80 sekunder, men kasset-
ten kräver den största provvolymen,
170 µl, och lämpar sig inte för kapillär
provtagning. Detta är en uppenbar brist
inom neonatologin. En nyutvecklad
kassett som endast kräver hälften så stor
provvolym kommer enligt leverantören
att levereras inom kort. ABL70 är det
största instrumentet och är också att be-
trakta som stationärt.

En studie baserad på parallellkör-
ning av patientprov och tonometrerade

vätskebaserade kontroller är publicerad
[13].

Validering 
av instrumentens mätmetoder
Kassettinstrumentens mätmetoder

har utvärderats genom parallellkörning
av 30 patientprov per instrument mot
våtkemiska blodgasanalysator ABL
505 vid klinisk kemisk avdelning.
NCCLS (National Committee for Clini-
cal Laboratory Standards)protokoll har
inte använts, eftersom det kräver till-
gång till tonometrerat blod eller kon-
trollmaterial med liknande gaskapacitet
(hemoglobinlösningar). Kassettinstru-
mentens resultatavvikelse från ABL
505 har uttryckts med linjär regression
och »bias-plot» [14]. 

Samma statistiska bearbetning är
gjord för de fyra parametrarna pO2,
pCO2, pH och BE för de övriga testade
instrumenten. I de fall då det har varit
möjligt att analysera elektrolyter har vi
också gjort en enklare parallellkörning
mot ABL 505.

Resultat
Vår sammantagna bedömning av er-

hållna resultat är att samtliga instru-
ments analytiska prestanda kan anses
vara medicinskt acceptabel. Detta ställ-
ningstagande är baserat på analys av
kvoten bias/interindividuell variation,
där den interindividuella variationen 
utgörs av referensområdesinterval-
let/4=1SD (Tabell I). 

Bias anger hur mycket de patientnä-
ra instrumenten avviker från ett våtke-
miskt instrument. Bildandet av kvoten
bias/interindividuell variation ger ett
mått på avvikelsens storlek i förhållan-
de till den biologiska variationen. Sam-
ma prov har också analyserats i direkt
anslutning av både biomedicinsk analy-
tiker och vårdpersonal från akutklini-
ken. 

Inga skillnader framkom när resulta-
ten jämfördes, vilket talar för att hand-
havandet kräver varken specialkompe-
tens eller stor laboratorievana.

Samtliga instrument är utvecklade
för att vara användarvänliga. Vissa
skillnader framkom dock i vår utvärde-
ring. i-STAT uppfattades som behän-
digt på grund av sin ringa storlek. Det
kan därför enkelt tas med in till patien-
ten. ABL70 bedömdes som mindre
krävande än övriga testade instrument
vad gällde analysarbetet på grund av
multikassettens användarvänlighet.

Sammanfattning
Kassettinstrument erbjuder nya möj-

ligheter att utföra patientnära blodana-
lyser. Vi har undersökt fyra instrument
för bestämning av blodgaser. Samtliga
kan också bestämma andra parametrar,
såsom elektrolyter, glukos etc. För att
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Tabell I. Sammanfattning av validering av fyra instrument som med kassetteknik utför blodgas-
analyser. Bias är angivet som medelvärdet av differenserna mellan observationerna med två
olika metoder med 95 procents konfidensintervall. Kvoten bias/interindividuell variation åskåd-
liggör hur mycket de olika instrumenten avviker från ett våtkemiskt instrument (ABL 505). In-
terindividuell variation = referensområdesintervall/4 = 1 SD).

Instrument Bias Konfidensintervall, 95 procent Bias/interindividuell variation

i-STAT
pO2 –0,1 ±0,16 (–0,26 till 0,06) 0,1
pCO2 –0,01 ±0,05 (–0,06 till 0,04) 0,03
pH –0,02 ±0,004 (–0,027 till –0,018) 0,9
BE –1,2 ±0,9 (–2,1 till –0,3) 1

IRMA
pO2 0,12 ±0,20 (–0,08 till 0,32) 0,1
pCO2 –0,03 ±0,11 (–0,14 till 0,08) 0,1
pH –0,04 ±0,007 (–0,046 till –0,032) 1,6
BEecf –2,4 ±0,4 (–2,7 till –2,0) 1,6

AVL OPTI 1
pO2 0,39 ±0,18 (0,21 till 0,57) 0,3
pCO2 0,02 ±0,06 (–0,04 till 0,07) 0,1
pH –0,03 ±0,004 (–0,034 till –0,026) 1,2
BE –2,4 ±0,3 (–2,6 till –2,1) 1,6

ABL 70
pO2 0,04 ±0,13 (–0,10 till 0,17) 0,03
pCO2 –0,03 ±0,07 (–0,11 till 0,04) 0,1
pH 0,003 ±0,004 (–0,001 till 0,007) 0,1
ABE 1,2 ±0,5 (0,7 till 1,7) 0,8



säkerställa god driftsäkerhet vid an-
vändningen av dessa nya tekniker är det
av stor vikt att ett gott samarbete etable-
ras mellan patientvårdande klinik och
klinisk kemisk avdelning. Valet av in-
strument måste emellertid göras i sam-
arbete med användarna, eftersom an-
vändarvänlighet, framför allt i akuta si-
tuationer, är av största vikt. 

Övriga aspekter som måste tas med i
bedömningen är möjlighet att spåra,
förmedla och lagra information från in-
strumentet. Viktigt är också att utföra
kvalitetskontroll av instrumentets mät-
noggrannhet, att utbilda personal samt
att säkerställa service av instrument och
lagring av kassetter. 

Att instrumenten uppfyller dessa kri-
terier, och att ansvarsfördelningen i
dessa frågor är klart definierad, är ock-
så en förutsättning för att patientnära la-
boratorieverksamhet inom slutenvår-
den skall bedrivas med hög kvalitet.
Just nu pågår ett projekt i Skåne med
syfte att inventera all blodgasverksam-
het och föreslå gemensam upphandling
och kvalitetssystem. Förhoppningsvis
skall det resultera i en helhetslösning
för den expanderande patientnära verk-
samhet som huvudsakligen bedrivs på
sjukhusens avdelningar. 
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Summary

Four new blood gas analysers reviewed:
handy test-cassettes for ease of use

Karin Strandberg, Rolf Thämlitz, Agneta
Hägglöf, Per Simonsson, Jonas Wihlborg,
Peter Jerntorp

Läkartidningen 2000; 97:698-701.

An entirely new type of blood gas analyser
has made its way into the marketplace, to be
used, for example, in emergency rooms, inten-
sive care units, ambulances, and bedside with
quarantined patients in infectious diseases
units. The instruments reviewed here employ
new miniaturised analysis circuitry, integrated
into the cassette on which the blood sample is
applied. These instruments are designed for use
by care-givers without specific laboratory train-
ing. Four point-of-care blood gas analysers are
tested: OPTI 1 (AVL), I-STAT (HP), IRMA
(Infiniti) och ABL 70 (Radiometer).
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