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Pilotperiod

• Referensgruppens första möte sept 2011

• Regelbundna möten fram till 2013

• Immunologirutinen som grund

• Uppsala och Unilabs pilotstart nov 2013

• Gemensam portal för pilotärenden

• Pilotavslut 10 dec 2015



Pilotperiod forts.

• ”Sprintar” var 14:e dag. Ofta utan 
information om innehåll

• Mycket oorganiserat och slukar väldigt 
mycket arbetstid



Javaversionens innehåll

Patientanalyser
Blodgruppering och förenlighetsprövning 

fanns. Övriga analyser måste läggas upp

Tom databas fram till slutet av 
pilotperioden

Inga kommentarsmallar (fasta texter)



Javaversionens innehåll forts.

Komponentrutin kvar i Build Professional
(BP). Reservationsskärm i BP.

Två olika sätt att hantera kommentarer:
Blodenheter i BP, patienter i Java.

Reservationsrutin prel. färdig Q4 2017
Komponentrutin prel. färdig Q4 2019



Uppsalas käpphästar i pilotprojektet

• Lätt att göra rätt
• Konsekvens – lika hantering varje 

gång
• Man ska inte överösas av onödig 

information
• Bygg inte långa kedjor med analyser 

som beställs automatiskt



Uppsalas käpphästar i pilotprojektet

• Konsekvent och samma nomenklatur i 
ProSang och InterInfo

• ID-kontroll för givargruppering



Javanesiska

• Svarskopia – dokument som inte har 
något original. Heter nu Svarsrapport

• Bedömning – förväntas landa i ett 
godkännande

• Manuell bedömning



En överblick blir en översikt



En överblick blir en översikt



Driftstart

• Ingen patient eller personal har avlidit 
eller kommit till skada

• Lättlärt. Behövdes inte mycket tid för 
upplärning



Vad tycker användarna?

• Mest positiva kommentarer från 
akutlab

• Lättare att skriva kommentarer på 
patienter

• Lätt att få en översikt över patientens 
status

• Bra att all resultatregistrering utförs i 
samma åtgärdskod



Vad tycker användarna?

• Alla brunnsresultat läses in, både från 
instrument och det som är manuellt 
utfört. Detta ger en tydlig spårbarhet.



Ange lösenord vid makulering



Ingen anledning att fejka 
blodgruppskontroll



Nuläget

Endast en release installerad. Dec 2015
Nästa under våren 2017
Sedan snabbt ytterligare en release med 
Vävnads-ProSang

Kunskapen om BP på väg att försvinna



Vad återstår?

• Utredningsrutin. Nu saknas det ”flyt” 
som finns i P552

• Möjlighet att skanna in dokument till 
ett prov

• Länk till InterInfo från P000
• Möjlighet att registrera blodgivares 

fenotyp som ej bestämbar 
• Brister i statistik



Samordningsvinster

• Analyser ska ha identiska namn

• Samma nomenklatur

• Samma kommentarsmallar (fasta 
texter)



Förberedelser

• Byta till 12-ställiga labnummer

• Tänka igenom sina analysflöden

• ”Städa” i parametrar



Frågor??


