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• Blev etableret i 1997

• Et samarbejde mellem nationale EQA-
organisationer i Danmark, Norge og 
Sverige

• SKUPs udfører producent uafhængige 
afprøvninger af POCT udstyr på det 
skandinaviske marked

• Give brugerne og producenten vigtig 
information om analysekvaliteten og 
brugervenlighed

SKUP 
Skandinavisk afprøvning af laboratorieudstyr til patientnære analyser
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Laboratoriet

Læge praksis

Akutmodtagelse

Akut teams

Ambulancer / helikopter

Patienten

Patientnært udstyr bruges flere steder
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Klinikeren 

• Korte svartider

• Korrekt resultat hver gang

• Nem at betjene 

• Ingen vedligeholdelse

Laboratorie personalet

• Løbende kvalitetskontrol

• Patient ID

• Opkobling til LIS

• Velkendt metode

• Måler korrekt

• Nem at betjene

Forskellig krav og fokusområder på hospitalet
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Korrekt behandling af patienten!
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Korrekt behandling forudsætter at man kan stole på 

måleresultaterne – indenfor de fastsatte kvalitetskrav

Patienten skal være i centrum
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Præcision

Tilfældige fejl på udstyret når prøven måles 

flere gange på udstyret. 

Intern kontrol reducere tilfældige fejl

Nøjagtighed (korrekthed)

Systematiske fejl (bias) på udstyret i forhold til en 

velkendt rutineanalyse i laboratoriet.

Ekstern kvalitetskontrol kan bruges til at overvåge bias
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Korrekt behandling af patienten!



Analysekvalitet afhænger af hvem der betjener udstyret
Bias på et POCT glukose udstyr
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• POCT-udstyr til måling af kreatinin på kapillærblod (eGFR 

beregnes)

• Udstyret blev betjent af sygeplejersker på afdelingen

• Kreatinin blev målt på 100 personer (63 syge og 37 raske)

Case: Kreatinin målt på en dialyseklinik
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Shephard M. et al. 2010
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Fotometri enzymatisk metode, µmol/L

Resultat:

POCT udstyret havde en bias 

på -47,3 µmol/L (-22 %)

Analysekrav for bias er ≤3 %

Case: Kreatinin målt på en dialyseklinik

Side 10

Kreatinin

Shephard M. et al. 2010
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eGFR

Resultat:

CKD patienter fik et falsk 

normal eGFR på POCT 

udstyret

Case: Kreatinin målt på en dialyseklinik
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God viden - inden man køber udstyret!

13 % af CKD patienter blev 

overset

Shephard M. et al. 2010



Mindre arbejde for laboratoriet

SKUP planlægger og organisere arbejdet. 

Verificeringsarbejdet gøres nemmere på laboratoriet

Hos slutbrugerne

Afprøvning af udstyret sker hos slutbrugerne

Objektiv information 

Producent-uafhængigt information om analysekvalitet og brugervenlighed.

Fordele ved en SKUP-afprøvning
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Tilgængelighed

Resultaterne er tilgængelig for alle på www.skup.org!

Gennemskuelighed

Bedre mulighed for at orientere sig i markedet inden indkøb. 

Fordele ved en SKUP-afprøvning
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Brug din indflydelse!
Ved at efterspørge en SKUP afprøvning på et bestemt udstyr direkte hos 

producenten, kan du være med til at bestemme, hvilke udstyr der skal 

afprøves



• Producenten henvender sig til SKUP

• SKUP finder et skandinavisk laboratorie der kan deltage

– Rutineudstyret fungerer som sammenligningsmetode

• Protokollen til afprøvningen laves af SKUP

– Producenten er med i planlægningsfasen

• Oplæring og påbegyndelse af det praktiske arbejde 

• Varighed 4-7 måneder

SKUP afprøvning trin for trin
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SKUP-afprøvning – praktisk arbejde
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SKUP-afprøvning – praktisk arbejde
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Kvalitetskrav for nøjagtighed – differenceplot
Actiste, SKUP/2021/120
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Kvalitetskrav fra protokollen: 
≥95 % af resultaterne <5,5 mmol/L skal være indenfor ±0,83 mmol/L

og resultater ≥5,5 mmol/L skal være indenfor ±15 %  

Resultat: 

Lot a: 66 af de 81 (81 %) 

Lot b: 70 af de 81 (86 %) 

Lot c: 66 af de 81 (81 %) 

Kvalitetskravet blev ikke 

opfyldt under optimale 

forholde

Målt på hospitalet

SKUP/2021/120



Kvalitetskravet blev ikke opfyldt

Der var en bias på +9,5 % i det lave område (<2,5 INR)

SKUP er med til at forbedre udstyr på markedet! 
qLab Q-3 Plus Owren (dry), SKUP/2021/123
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Producenten korrigerede bias på udstyret! 

SKUP/2021/123
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Korrekt behandling af patienten!



Håndterbarhed af udstyret

Kræver udstyret komplicerede 

forberedelser?

Nemt at anvende udstyret?

Er prøvemængden er praktisk?

Udstyrets brugermanual

Er der meget/lidt informationer i 

brugermanualen?

Er prøvetagning / måleprocedure / 

aflæsning godt forklaret?

Er forklaringerne/illustrationerne 

detaljerede nok?

Tidsfaktorer 

Er forberedelsestiden for lang?

Er analysetiden for lang?

Er holdbarheden af kontrol / reagens lang nok 

til det er hensigtsmæssigt at have på lager?

Kvalitetskontrol

Er det svært at aflæse kontrolresultatet?

Er kontrolmaterialet patientlignende?

Er kontrolresultaterne indenfor grænserne?

Hvordan er CV på kontrollene i forhold til CV 

på patientprøverne?

SKUP-afprøvning – brugervenlighed
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Spørgeskemaer

håndterbarhed og brugermanual
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Brugervenlighed
POCT udstyr til INR, 2020 (ej publiceret)
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Brugernes mening om anvendelse af udstyret:
Nemt at anvende og aflæse resultat

Mange procedure trin og scanninger

Måletiden var for lang (3 – 10 minutter)

Stor prøvemængde (20 µL)

Svært at bruge kapillærrørene: opstod let bobler / forkert prøvemængde påført



Brugervenlighed kan ses på analysekvaliteten
POCT udstyr til INR, 2020 (ej publiceret)
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Resultat: 

Stor variation på præcisionen 

(2,8 – 10,3 %)

Bias: 

<2,5 INR = +10,4 %

≥2,5 INR = +4,8 %

Målt hos lægepraksis



• Vigtigt at undersøge analysekvaliteten inden indkøb

• Analysekvalitet afhænger i høj grad af hvor POCT-udstyret 
bliver anvendt

• Er udstyret ikke brugervenligt kan det påvirke 
analysekvaliteten negativt.

• Ved at efterspørge en SKUP-afprøvning direkte hos 
producenten og stille krav i udbuddet, kan I få en bedre 
sikkerhed for at udstyret lever op til kravene.

Opsamling
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• Sjovt at møde patienterne når de kommer ind på hospitalet

• Afbræk i hverdagen, at lave andet end rutinearbejde

• Lære noget nyt og blive opdateret på hvad der røre sig 

indenfor POCT verdenen. 

Feedback fra deltagende laboratorier
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Referencer
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