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Dagens tema

• Kort om Noklus og hva vi jobber med

• Hvorfor er det viktig med riktig lab.svar?

• Eksempler på hvilke ressurser Noklus har ift. kompetanseheving 
med fokus på glukose, CRP og urin (UVI)

• Samarbeid med USHT (Østre Agder) ift. å lage kompetanseplaner i 
Dossier



Norsk kvalitetsforbedring 

av laboratorieundersøkelser

Noklus arbeider for å bedre 

kvaliteten ved den medisinske 

laboratorievirksomheten i Norge



Deltakere i Noklus
Totalt ca. 3600
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Hva Noklus tilbyr

• Kurs og veiledning

• Praktiske hjelpemidler

• Kvalitetskontrollprogram

• Råd om analyser og instrumenter



Laboratorieperm og laboratorieansvarlig
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LITT OM LABORATORIEANALYSER
Glukose, CRP og urinstrimmel



Riktig prøvetaking og prøve fra rett pasient



Glukose

• Glukose reguleres først og fremst av insulin som senker 
konsentrasjonen av glukose i blodet

• Diabetes gir høy glukose pga. svekket evne til regulering



Indikasjon glukose
• Mistanke om for høyt blodsukker 

• Mistanke om for lavt blodsukker

• Diagnostikk og kontroll av diabetes i tilfeller der HbA1c 
ikke kan benyttes

Fastende glukose
Ikke spise eller drikke 8 timer før prøven tas.
Viktig ved diagnostikk av diabetes.



Pasienthistorie 

• Berit er 87 år og ny pasient. Hun er dement, har diabetes og er godt 
regulert med insulin.

• Ved vaktskifte får du beskjed om at målingene det siste døgnet har 
vært relativt høye. Det er ikke registrert symptomer på høyt 
blodsukker. Din kollega lurer på hva som kan være årsaken.

Urene hender (rester av frukt/syltetøy mm.)
Strimler utgått på dato/utsatt for fuktighet/oppbevart ved feil temperatur





CRP
• CRP er et akuttfaseprotein som produseres i leveren

• Forhøyede verdier kan sees allerede 6-12 timer etter 
en sykdomsprosess har startet 

• Stigningen kan ta lengre tid hos eldre enn hos yngre

• Variasjon mellom individer og sykdomsepisoder

• CRP er en støtte. Klinisk vurdering må gjøres av lege 
før det tas beslutning om det foreligger infeksjon som 
krever antibiotika



Indikasjon CRP

• Mistanke om infeksjon

• Skille mellom bakterieinfeksjon og virusinfeksjon

• Skille mellom nedre og øvre UVI

• Ved mistanke om at antibiotikabehandling ikke gir ønsket effekt

• Følge sykdomsaktivitet ved noen kroniske inflammatoriske 
sykdommer

• Påvise komplikasjoner etter kirurgiske inngrep ved gjentatte målinger 
av CRP





Kompetansekrav 
ved analyse av glukose og CRP
• Blodprøvetaking (kapillær eller venøs)

Lese prosedyre, ta e-læringskurs og få praktisk opplæring

• Lese analyseprosedyre for aktuelt instrument og få praktisk opplæring
- type prøvemateriale?
- oppbevaring og holdbarhet av reagenser (strimler, kyvetter, korker)



Urinstrimmel

Urinstrimmel består av testfelt med kjemiske forbindelser 
som reagerer med fargeforandring ved tilstedeværelse av 
spesifikke stoffer i urin (protein, nitritt ol.). 



Urinprøven

• Urinprøve til strimmeltest

• Urinprøve til dyrkning

• Andre typer urinprøver ved utredning og behandling



• Ved symptomer på UVI:

• påvisning av nitritt og leukocytter benyttes som 
et ledd i diagnostikken

• Ved påvisning eller oppfølging av tidligere funn som 
blod, protein eller glukose i urin

• Ikke bruk urinstrimmel rutinemessig ved f.eks. 
innkomst og årskontroll

Når kan urinstrimmel brukes?



Indikasjon for urinstrimmel i sykehjem

Kliniske symptomer på nedre UVI

- smerte/svie ved vannlating

- hyppig vannlating

- økt vannlatingstrang

- ny eller forverret smerte over  
symfysen

- ny eller forverret urininkontinens 

- synlig blod i urinen

Kliniske symptomer på øvre UVI 

- som ved nedre UVI, men
økende allmennsymptomer

- høy feber

- sepsis

- flanke- og ryggsmerter

- kvalme, oppkast, hodepine og 
akutt forvirring



Illeluktende og grumsete urin 
Illeluktende urin

• Oftest konsentrert urin

• Krever ikke urinprøve hvis ikke symptom på UVI

Grumsete urin

• Bakterier i urin pga. asymptomatisk bakteriuri eller UVI

• Legemidler og kosthold kan gi endret utseende / grums

• Krever ikke urinprøve hvis ikke symptom på UVI



Årsak til bakterier i urinprøven
1. Urinveisinfeksjon (UVI)

2. Asymptomatisk bakteriuri

3. Forurensning av prøve

Ved tolkning av et urinprøvesvar kreves informasjon 
om: 

- Pasientens symptomer og ev antibiotikabehandling

- Prøvetakingsmetode og prøvebehandling



Asymptomatisk bakteriuri og UVI gir 
samme funn på urinstrimmel!

Positiv urinstrimmel for leukocytter og eventuelt nitritt



• Urinstrimmeltest
- leukocytter 3+ 
- nitritt pos. 
- protein spor 
- glukose neg.
- blod neg.

Anna Christensen, 86 år

• Tolkning?

• Alzheimer demens, ellers frisk.
• Moderat urinlekkasje, uten symptom fra urinveier.
• Urin er litt grumsete og illeluktende. 



Prøvetaking – Urinprøven

For et riktig resultat er det viktig at urinprøven tas og 
oppbevares korrekt. 

• Morgenurin

• Midtstrømsurin

• Vasking før prøvetaking?

• Engangskateter 
• Kan ev benyttes ved vanskelig prøvetaking



Kompetansekrav 
ved analyse av urinstrimmel

• Urinprøvetaking
Lese prosedyre, ta e-læringskurs og få praktisk opplæring

• Lese analyseprosedyre for aktuell metode og få praktisk opplæring
- hvordan lese av resultatet på strimmelen? Tid?
- oppbevaring og holdbarhet av strimler
- holdbarhet på prøven?
- forsendelse til mikrobiologisk lab. Borsyre.



Kvalitetssystem og kompetanse
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten er 
myndighetenes krav til hvordan virksomheten skal jobbe med kvalitet og 
sette oppgaver i system.

Det stilles krav til bl.a.

• oversikt over ansattes kompetanse og behov for opplæring

• skriftlige prosedyrer som skal sikre at arbeidsoppgavene utføres forsvarlig

• dokumentasjon på at kvaliteten er tilfredsstillende

Leder har ansvar for å etablere et kvalitetssystem som er tilpasset 
virksomheten. 
Noklus har på «Min side» hjelpemidler som bidrar til å oppfylle 
kvalitetskravene for laboratoriearbeidet.





På «Min side» er det 6 menyknapper



Laboratorieprosedyrer





Laboratorieprosedyrer











Tilbake til hovedmeny



Logg inn med egen e-postadresse

• Benytt Chrome eller Edge som nettleser



E-læringskurs



Tilbake til hovedmeny



Opplæringsplan



Samarbeid med USHT om 
kompetanseplaner i Dossier

Arbeid pågår!



Hvordan få riktig analysesvar?

• Sørg for å få god opplæring før du skal analysere pasientprøver

• Benytt Noklus analyseprosedyrer og 
e-læringskurs i opplæringen

• Dokumenter opplæringen i en opplæringsplan

• Hold deg faglig oppdatert 

• Øvelse må til for å bli god 



Vi ønsker dere lykke til 
med lab.arbeidet!

Bruk oss i Noklus!



Takk for meg 


