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Skal du kjøpe nytt analyseutstyr
til laboratoriet?
Spør om det har vært SKUP-utprøvd og
hvilken vurdering det fikk
Bruk av hensiktsmessig laboratorieutstyr er viktig
for å sikre god analysekvalitet. SKUP har testet
laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten i snart 20
år. Mye av utstyret har god analysekvalitet, men SKUP
bidrar også til at uegnet utstyr ikke blir markedsført
i Skandinavia. Evaluering av laboratorieutstyr av en
uavhengig instans burde være obligatorisk for alt
utstyr som selges i Norge.
SKUP tester laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten,
og over 110 metoder/instrumenter har siden starten
i 1997 vært gjennom grundige utprøvinger. SKUP har
dokumentert at mye av dette utstyret er enkelt i bruk og
har god analysekvalitet.

SKUP, Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten, organiserer utprøvinger av
laboratorieutstyr som brukes pasientnært. SKUP gir objektiv og leverandøruavhengig informasjon om både
analysekvalitet og brukervennlighet. SKUP sitt mål er å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering.

Laboratoriekonsulentene i Noklus gir råd
om valg av laboratorieutstyr. Veiledningen
bygger blant annet på resultatene fra SKUPutprøvinger.

SKUP-utprøving
En SKUP-utprøving er et samarbeid
mellom SKUP, et sykehuslaboratorium,
laboratoriekonsulent og minst to legekontor.
Laboratorieutstyret testes både av erfarent
laboratoriepersonell under optimale forhold i
et sykehuslaboratorium, og der utstyret skal
brukes; hos brukerne i primærhelsetjenesten.
Uavhengig av resultat, publiseres rapporter
fra utprøvingene på SKUPs nettside. Noen
utprøvinger gir resultat som vurderes som
ikke tilfredsstillende. Forhandlerne velger
da gjerne å ikke lansere instrumentet
i Skandinavia. Nærmere 20 metoder/
instrumenter dukket aldri opp i det
norske markedet som resultat av SKUPvurderinger.

Krav om utprøving?
I dag gis det refusjonstakst uavhengig av
om analyseutstyret er evaluert eller ikke.
Det burde være et krav at alt analyseutstyr
beregnet for primærhelsetjenesten ble
evaluert av SKUP eller annen uavhengig
instans. Utprøvingene burde være finansiert
av offentlige helsemyndigheter eller av
instrumentleverandørene. I dag er det
leverandørene selv som bestemmer hvilket
utstyr og analyser som skal evalueres.
Ved innkjøp av nytt analyseutstyr, bør
brukerne derfor spørre etter nøytral
informasjon om både analysekvalitet og
brukervennlighet. På www.skup.nu finner
du rapporter og sammendrag fra SKUPs
utprøvinger. Det finnes også et enkelt
sammendrag på norsk (SKUP-info) beregnet
for deltakerne i Noklus (se illustrasjon fra
SKUP sin hjemmeside til høyre).
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