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1 Verksamhetsutveckling
1.1 Blekinge
Är i process för upphandling av automation och allmänkemiutrustning för Karlskrona, beräknar
ha tilldelningsbeslut klart inom två veckor. Ny koagulationsutrustning är införd. Jobbar aktivt
med utveckling av flödescytometri. Söker samarbete med flera runt upphandling av blodpåsar
och diskuterar det strategiskt viktiga i att söka samarbeten vid upphandling av
kemi/molekylärbiologi sam hematologiutrustning.
1.2 Skåne
Har tilldelningsbeslut i upphandling av analysplattform till Siemens men detta är överprövat av
Beckman, process pågår. Står i begrepp att starta upphandling av ny hematologiutrustning. Flera
stora byggprojekt pågår i olika stadier: Malmö där bygge av servicebyggnad, i vilken baskemi ska
flytta in 2022, är påbörjat, renovering av lokaler i Kristianstad är precis avlutat, renovering av
lokaler i Lund dit DNA verksamheten ska flytta (från Malmö) in tillsammans med Klinisk
Genetik under nästa år, dessutom pågår en utredning/planering av nya lokaler för flytt av
specialkemidelen i Malmö till Lund tillsammans med nya lokaler för baskemidelen i Lund. Ett
LCMS instrument från Thermo, Cascadion, som är ämnat att passa baskemi testas för tillfället i
Helsingborg, intresserade är välkomna att höra av sig för studiebesök. En ny enhet för PNA är
precis startad. Nytt LIMS för hela Skåne är under införande, hittills är koagulation infört, näst på
tur står blodgaser. En pilot för Point-to-point transport av rör från akuten i Malmö till
laboratoriet kommer att starta under hösten. Flera nya enhetschefer i organisationen (specialkemi
Lund, provtagning och provmottagning Malmö, Trelleborg, Helsingborg, Ängelholm,
Hässleholm samt PNA). Uppbyggnaden av Klinisk Farmakologi är i full gång.
Övriga lyfte önskemål om samarbetsyta för PNA-Skåne. Med ny enhetschef, Karin Fritz, går det
bra att kontakta henne.
1.3 Kronoberg
Ny analysutrustning för MMA och CDT är införskaffad och i drift. Instrument för stenar i urin är
på plats i Ljungby, det kommer att börja köras under våren och man tar gärna analyser/uppdrag
från regionen. Man tittar på Intersolutions (säker eros hantering) och det hade varit bra att ha
uppkoppling vs t.ex. Skåne. Micke W att kontakta BoLT i Skåne för att undersöka möjligheterna.
Flexlab uppgraderas. I Växjö är webbokningssystem för blodgivning och provtagning infört. Man
har dragit ner på kapillärprovtagning för att kunna upprätthålla kompetens. Ekonomiskt ser det
bättre ut nu men det finns en resursproblematik där man behöver fler resurser men får inte
anställa.
1.4

Halland

Nya hematologiinstrument är upphandlade – Sysmex inkl deras bildanalys och utstrykare.
Cobassektionen har problem med falskt låga värden. Man tittar på/försöker avhjälpa de bubblor
och hinnor som kan finnas i rören och inte detekteras i instrumenten. En av åtgärderna som
införts är avkorkning i p312 av utifrån kommande, redan centrifugerade prov, med påföljande
visuell kontroll innan de går in i automationen. Instrumentet för kapillärelektrofores håller på att
haverera och detta har blivit ett ärende just nu. Man har mycket utbildningsinsatser p.g.a. mycket
ny personal, detta är speciellt en utmaning för hematologi. Här hade vi en diskussion runt de
utbildningar Skåne ger inom hematologi och övriga varit på – den är mycket uppskattat och man
ser gärna att det fortsätter. Det diskuterades också möjligheter att hjälpa varandra med
bedömningar men det juridiska läget är oklart även om det börfungera rent tekniskt. Halland har
som verksamhetsstrategi att arbeta med LEAN och det pågår utbildning och workshops runt
detta.

2 ST-utbildning
2.1 Blekinge
Har en ST som precis blivit klar men går till Skåne. Behov finns av fler specialister och ST.
Här diskuterades runt regionalt och nationellt behov av ST, det är olyckligt att varje region
försöker lösa sin egen del då det blir ohållbart för speciellt de mindre regionerna. Micke W att ta
diskussion med Divisions och HR-chef om Verksamhetscheferna gemensamt kan påverka
regional nämnd.
2.2 Skåne
5ST inom Klinisk kemi och 1 inom klinisk farmakologi. Ska rekrytera 1+1 till.
2.3 Kronoberg
1 ST
2.4 Halland
1 ST som blir klar till våren.

3 Samverkan inom klinisk forskning
3.1 Blekinge
Lägger relativt mycket tid på att handleda BMA i att utvärdera nya metoder
3.2 Skåne
Som tidigare pågår arbete runt Alzheimermarkörer samt den del som Kristina Person bygger upp
runt sin kombinationstjänst.
3.3 Kronoberg
Försöker få igång lite mer aktivitet. Tidigare har t.ex. genomförts projekt kring hur priser
påverkar beställningsmönster
3.4 Halland
Utbildningsdag runt FoU 13/12. Ska undersöka ”lab on wheels”

4 Kvalitetssäkring
4.1 Blekinge
SWEDAC och läkemedelsverket var på inspektion i våras (allt utom micro i gemensam
ackreditering)
4.2 Skåne
SWEDAC kommer i oktober. I divisionen finns en ny roll som ska hålla ihop kvalitetsarbetet i de
olika verksamheterna. I förlängningen ser man att flera delar kan vara gemensamma mellan
verksamheterna.
4.3 Kronoberg
SWEDAC var på inspektion i vintras – ok.

4.4 4.4 Halland
SWEDAC inspekterar i december

5 Övrigt
6 Nästa möte
Blir i Halland om ca 6 månader. Måndagar verkar generellt vara en bra veckodag.

