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ABSTRACT 

 

    Objective: The aim of this study was to evaluate a new underfill-function in a POCT-

instrument from HemoCue AB (Ängelholm, Sweden). The instrument is in use today among 

diabetes patients for self-monitoring blood glucose (SMBG). The new function is supposed to 

guarantee that measuring only will be performed on a sufficient sample volume to assure that 

the correct glucose value is received.  

    Methods and results: Blood samples (whole blood) from 12 patients were analysed with the 

instrument. Measuring were performed using different volumes in the cuvette. Full cuvette, 

3µL, 2µL, 1µL and a measuring on an empty cuvette. The instrument performed 

measurements on all volumes added to the cuvette except for the empty cuvette. The less 

sample volume that was used the lower glucose values were reported by the instrument.  

    Conclusions: The new under fill-function did not work satisfactory. If such function would 

be more reliable it would be beneficial for the patient controlling hers/his bloodglucose 

provided that the testing procedure is being correctly done. This is very important because the 

results are often used to treat the patient. 
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INTRODUKTION 

 

    På senare år har flera analyser som tidigare endast utförts på laboratoriet kommit närmare 

patienten och till och med in i hemmet hos den sjuke. Att patienter själva, utanför sjukhuset 

utför analyser har blivit mer och mer vedertaget då marknaden erbjuder ett flertal instrument 

för denna sorts analyser. Instrumenten för patientnära analyser (PNA) som finns idag är 

mycket små, portabla, oftast mycket enkla att använda och ger ett snabbt svar. 

    PNA definieras i regel som analyser som utförs nära patienten. En mer exakt definition är; 

analyser som fysiskt utförs bredvid patienten eller av patienten själv [1]. Det finns många 

instrument på marknaden för diverse olika patientnära analyser. Bland annat för mätningar av 

blodgaser, albumin, streptokocker, glukos etc. PNA-instrument står för ca en fjärdedel av 

världens kliniska laboratoriers in vitro diagnostikprodukter. De senaste 20 åren har många av 

laboratoriumstesterna decentraliserats, flyttats närmare sjuksängen och även in i hemmet hos 

patienter med hjälp av så kallade självtestinstrument. Patientnära analyser av glukos är idag 

standard världen över då de utförs inom vården och även i hemmet hos patienten, av patienten 

själv. Detta har kommit att bli en stor fördel för patienter med diabetes. Dessa instrument blir 

mer och mer en tillgång i hälso- och sjukvården. PNA har potential att utvecklas ännu mer då 

dess tillgänglighet, snabbhet och säkrare resultat har ökat och ökar fortfarande. De patientnära 

analysinstrumenten är mycket flexibla, är lätta att använda, kräver oftast en liten mängd 

provmaterial och ger samtidigt ett snabbt svar. Således underlättar de vid många olika 

tillfällen t.ex. i ambulanser, helikoptrar och flygtransporter vart än behovet av att testa akut 

sjuka patienter finns [2].  

 

    En fördel med att utföra analyser utanför laboratoriet är en kortare total analystid (TAT) för 

ett prov. TAT är tiden från det att provet tas, tills det att man får ut ett resultat. En annan 

definition inkluderar tiden från det att provet tas tills det att läkaren åtgärdat problemet baserat 

på testresultaten. Svarstider för t ex. glukosanalyser på ett laboratorium kan variera avsevärt 

beroende på transporttiden, analystiden och tiden det tar från det att man fått fram ett svar tills 

det når läkaren som i sin tur kan informera patienten [1].  

 

    

 

 



    Diabetes är en av de sjukdomar som hälso- och sjukvården brottas mest med. I och med den 

ständigt ökande prevalensen belastas samhället och sjukvården [3].  Antalet diabetespatienter 

ökar snabbt världen över. Dessa patienter riskerar både kortsiktiga och långsiktiga 

komplikationer på grund av sin sjukdom, såsom t.ex. kärlinflammationer, njurproblem, 

synproblem, neurologiska komplikationer etc. I Sverige har 3 av 100 personer (ca 300 000) 

diabetes. Av dessa har de allra flesta, 9 av 10, typ 2-diabetes som även kallas åldersdiabetes. 

Den andra diabetestypen kallas typ-1 diabetes. Varje år insjuknar mer än 700 barn och 

ungdomar under 19 år i typ 1- diabetes [4].  

   

  Regelbundna kontroller av blodsockerkoncentrationen har blivit en allt viktigare del i 

sjukdomskontrollen hos diabetespatienterna under de senaste åren. PNA är ett nytt och 

populärt sätt att få svar på tester som vanligtvis utförs på ett laboratorium. 

Den kliniska fördelen är att det ger patienten möjlighet att på egen hand regelbundet 

kontrollera sin blodglukoskoncentration, self monitoring blood glucose (SMBG). Som 

diabetespatient kan man på så sätt snabbt upptäcka variationer i blodglukoskoncentrationen 

och undvika hypoglykemi, hyperglykemi och därigenom minska risken för de komplikationer 

som sjukdomen kan orsaka [5].   

    Glukoskoncentrationen i blodet står under en strikt metabolisk kontroll och uppvisar 

normalt endast små variationer. Nivån bestäms av balansen mellan flödet till och från 

blodbanan. Glukos tillförs blodet, förutom från kosten, också från levern. I blodet påverkas 

glukoskoncentrationen av hormoner, vilka har en effekt på glukosomsättningen både i levern 

och i perifera vävnader, som muskler och fettväv. De viktigaste hormonerna är insulin och 

glukagon. Insulin och glukagon frisätts från β-cellerna respektive α-cellerna i pancreas. 

Frisättningen av dessa två hormoner regleras av glukoskoncentrationen i blodet. 

 

    Ända sedan man införde SMBG har det diskuterats över hur tillförlitliga resultaten 

egentligen är som erhålls från de patientnära instrumenten. Instrumenten har förbättrats med 

åren men hur exakta och tillförlitliga mätvärden man egentligen får är en diskussion som 

pågår hela tiden [5]. Tillförlitligheten av det mätvärde man får beror både på instrumentet och 

på personen som använder instrumentet.  

 

     

     



    Då dessa instrumentet flyttas närmare patienten in i hemmet är det enormt viktigt att 

patienten har kunskap om hur man utför testet. Den kunskapen består i hur man utför en 

kapillärprovtagning till hur instrumentets teknik fungerar. Hur mycket kan man förlita sig på 

mätinstrumentet? I artikeln ”Appropriate POCT Glucose Methods” beskrivs en studie där man 

jämfört mätvärden från 4 olika patientnära glukosinstrument med mätvärden från laboratoriet 

[6]. Instrumenten jämfördes även med varandra. Resultaten av studien visade att det fanns en 

betydande skillnad mellan värden som uppmätts på instrumenten jämfört med dem som 

mättes på laboratoriet. Resultaten skiljde sig även åt mellan instrumenten. 

 

    Hälso- och sjukvårdspersonal bör sträva efter att regelbundet utvärdera var patient för sig 

vad gäller provtagningsteknik och användande av instrumentet. Regelbunden utbildning 

medför att patienten kan fortsätta att på ett riktigt sätt utföra sin egenkontroll av 

glukoskoncentrationen. Med regelbunden upplärning menas 1-2 ggr/år. Man har i olika 

studier observerat att diabetespatienter som är väl insatta i sin sjukdom, har förståelse för hur 

sjukdomsbilden ser ut och förstår att regelbunden kontroll av blodsockret är viktigt för att 

undvika komplikationer är mer motiverade att utföra testet på ett korrekt sätt [3]. Patientens 

blodglukosmätningsteknik, förmåga att analysera blodsocker, liksom själva 

analysinstrumentet skall kontrolleras på mottagningen eller avdelningen, åtminstone i 

samband med en årskontroll för att upptäcka eventuella systemfel [7]. Ett kritiskt moment i 

användandet av patientnära analyser i hälso- och sjukvården ligger i att kunna utbilda och 

träna personal att kunna utföra analyserna på rätt sätt. Analyserna kräver att det finns kunnig 

personal som bedömer vilka analyser som ska tillämpas, utvärderar resultat, ansvarar för 

kvalitetskontroller, sköter service av instrumenten och ansvarar för att personal och patienter 

utbildas på rätt sätt [1]. Preanalytiska, analytiska och postanalytiska faktorer spelar självklart 

en stor roll för att kunna försäkra sig om att man får ett riktigt resultat. Så som för alla andra 

analyser kräver även dessa typer av analyser speciella kvalitetskontroller för att få ett så 

optimalt resultat som möjligt [8]. 

 

    Det pågår ständigt en diskussion huruvida de patientnära analyserna kommer att löna sig 

ekonomiskt eller inte. Kommer man kanske att kunna förkorta vårdtiderna genom att minska 

TAT och snabbare kunna diagnostisera och behandla? Uppskattningarna varierar stort. 

Traditionellt anser man att PNA är mer kostsamt än att utföra analyserna på ett kliniskt 

laboratorium. Samtidigt anser professionell laboratoriepersonal att användandet och kvaliteten 



av PNA kommer att expandera och att man i framtiden kommer att analysera cirka 50% av 

alla tester med PNA-instrument [1].  

 

    Företaget HemoCue AB (Ängelholm, Sverige) utvecklar, tillverkar och marknadsför 

diagnostiska system för decentraliserade analyser på läkarmottagningar, vårdcentraler, 

sjukhusens mottagningar och vårdavdelningar. Deras största produkter mäter 

hemoglobinkoncentration (för anemiscreening och bestämning av blodförlust) och 

glukoskoncentrationen i helblod (för screening, diagnostik och kontroll av diabetes).  

Deras system är baserade på en unik, patenterad kyvett-teknologi och patentskyddad 

reagenskemi med tillhörande mätinstrument. Systemen kräver ingen blandning, spädning eller 

pipettering av prov eller reagens varför även personal utan avancerad laboratorieutbildning 

kan utföra testerna. Utrustning för testning av hemoglobin och/eller glukos används av 

blodbanker, primärvård, allmänna hälsoprogram, vård-, operations- och 

intensivvårdavdelningar och diabeteskliniker. 

    HemoCue Monitor är ett relativt nytt instrument för egenkontroll av blodsocker. Det är 

speciellt framtaget för patienter med särskilda behov av mätnoggrannhet. Med väl utbildad 

personal mäter HemoCue Monitor lika noggrant som ett sjukhuslaboratorium, även i det 

kritiskt låga området. Instrumentet är mycket litet, 12 x 7 x 3 centimeter med en vikt på 130 

gram. Apparaten mäter i intervallet 0-31mmol/L och erbjuder patienten en möjlighet att kunna 

lagra upp till 600 mätvärden. Idag används instrumentet av omkring 400 patienter i hemmet i 

Sverige [9].

    En ny funktion har nyligen adderats till detta instrument, men som ännu inte lanserats eller 

som används inom sjukvården. Funktionen ska garantera att mätning endast utförs på en 

korrekt provvolym för att få ett tillförlitligt mätvärde. Om kyvetten där provmaterialet 

appliceras inte är helt fylld med provmaterial ska instrumentet visa felmeddelandet ”ECU” 

(EmptyCUvette) i instrumentets display och ingen mätning kommer att utföras. Denna så 

kallade underfill-funktionen ska försäkra patienten om att kyvetten är fylld så att mätvärdet 

blir tillförlitligt.  
 

    Principen för vad som sker då provmaterialet analyseras av instrumentet är uppdelad i två 

olika reaktioner, hemolys och glukosreaktion. Hemolysreaktionen då erytrocyterna går sönder 

åstadkommes av ett ämne som heter saponin. När saponin hemolyserat erytrocyterna tömmes 

deras innehåll ut. Kyvetten innehåller olika reagens som är lokaliserade till dess inneväggar. 

Blodet dras in i väggarna hos kyvetten med hjälp av kapillärkraften. I kyvetten blandas blodet 



med de olika reagensen. Kyvetten är gjord av polystyrenplast och har ett litet hålrum där 

3,8µL blod får rum. Glukosreaktionen är en modifierad glukosdehydrogenasmetod där ett 

tetrazoliumsalt används för att kunna kvantifiera glukos. Enzymet mutarotas överför  α-D-

glukos till β-D-glukos. Enzymet GDH (glukosdehydrogenas), som är specifikt för β-D-glukos 

katalyserar i närvaro av NAD (nicotinamide adenin dinucleotid) oxidationen av β-D-glukos 

varvid NADH bildas. Av kromogenet MMT (ett tetrazoliumsalt) bildas i närvaro av NADH, 

med diaforas som katalysator en färgad formazanförening. Tekniken baseras på en optisk 

mätning där den färgade formazanföreningen mäts bikromatiskt vid våglängderna 660 och 

830nm. En våglängd är mätvåglängd och den andra en kompensationsvåglängd som ej mäter 

reaktionen utan endast bakgrunden. Om man stoppar i en tom kyvett får man en hög 

absorbans för både mät- och kompensationsvåglängden, och ingen förändring av absorbans 

med tiden. Dessa faktum används för att kunna detektera en tom eller otillräckligt fylld 

kyvett. Direkt lite prov kommer in i kyvettens mätöga kommer detta förhållande förändra sig, 

det vill säga, absorbansen för mätvåglängden och kompensationsvåglängden kommer att 

ändra sig med tiden. 

 

    Dagens hemblodglukosapparater i Sverige anger glukosvärdet som plasma-glukos efter i de 

flesta fall automatisk omräkning och kalibrering från blod-glukos. Plasma-glukos ger högre 

värden än blod-glukos. Normalt höjs blod-glukosvärdet med 11% för att motsvara 

plasmavärde. Skillnaden är dock beroende av erytrocyt volym fraktionen (EVF), vilket gör att 

skillnaden hos nyfödda är större och kan vara upp emot 18% och omvänt är skillnaden mindre 

än 11% hos patienter med tydlig anemi. En faktor ligger inlagd i instrumentet så att en 

automatisk omräkning sker och resultatet svaras ut som koncentration glukos i plasma.  

Om provmaterialet har en glukosnivå >31mmol/L kommer felkoden ”HHH” att visas i 

instrumentets display.  

    Syftet med den här studien är att undersöka om instrumentet HemoCue Monitor med den 

nya underfill-funktionen visar ett felmeddelande då analys utförs på otillräcklig provvolym. 

Visas ett felmeddelande då kyvetten inte är helt fylld med provmaterial? Fungerar 

instrumentet som företaget lovar? 
 

 



METOD OCH MATERIAL 

 

Material 

    I undersökningen användes färskt blod (venöst helblod) från 22 slumpmässigt utvalda 

patienter, vars blodprover anlänt till Klinisk Kemi & Farmakologi, Akademiska sjukhuset, 

Uppsala. Mätningarna av glukoskoncentrationen utfördes med instrumentet, HemoCue 

Monitor med underfill-funktion (HemoCue AB, Ängelholm, Sweden, Instrumentnr: 

05471520040). Med instrumentet medföljer mikrokyvetter (ref. 112710 lot. 6020202).  

 

Mätning av glukos 

    För att ta reda på om instrumentet larmade när kyvetten inte var helt fylld gjordes 

mätningar då en mikrokyvett fylldes helt (>3,8μL), med 3μL, 2μL respektive 1μL. Även en 

mätning på en tom kyvett utfördes. Mätningar utfördes i duplikat för varje volym som 

kyvetten fylldes med på 10 olika blodprover. Mätningar (ej i duplikat) gjordes på ytterligare 

10 blodprover. Till 2 prover tillsattes 1M glukos. Förhållandet glukos/blod i de 2 proverna var 

1/100 respektive 1/10. Mätningar utfördes i duplikat på samma volymer som för övriga 

prover. 

    Kyvetten fylldes med blod genom kapillärkraften då pipettspetsen sattes mot kyvettens 

öppning och blodet trycktes ut. Kyvetten placerades sedan direkt i blodglukosinstrumentet 

och koncentrationen i mmol/L kunde avläsas inom några sekunder. Som en indikation på att 

mätningen var avslutad och korrekt utförd larmade instrumentet. Då instrumentet inte kunde 

mäta koncentrationen visades ett felmeddelande. De två felmeddelandena som visades var 

ECU och HHH. 

 

Kontroller 

    Med jämna mellanrum kontrollerades instrumentet genom att använda kontroller 

(GlukoTrol-NG low control) enligt leverantörens rekommendationer. 

 



RESULTAT 

 

    Resultatet av de mätningar som gjordes på HemoCue Monitor med underfill-funktion 

presenteras i tabellerna nedan. Tabell 1 visar den koncentration glukos som instrumentet 

uppmätte då kyvetten fylldes med olika volymer blod. Fylld kyvett (>3,8µL), 3µL, 2µL, 1µL 

respektive en tom kyvett. Mätningarna gjordes i duplikat. Tabell 2 visar resultatet av 

mätningar på ytterligare 10 prover (ej i duplikat). Tabell 3 visar mätvärden från två prover 

med tillsats av 1M glukos. Förhållandet glukos/blod var 1/100 respektive 1/10. 

 
Tabell 1: Uppmätt glukoskoncentration i mmol/L på fylld kyvett, 3µL,  
2µL, 1µL och tom kyvett. Mätningarna gjorda i duplikat.  
 PROV 1 PROV 2 PROV 3 PROV 4 PROV 5
      
Fylld kyvett 6,4 7,7 5,4 3,9 2,1 

 6,5 7,7 6,6 3,9 1,9 
      

3µL 3,7 7,5 5,9 3,6 1,7 
 5,6 4,5 6,1 4 2,4 
      

2µL 4,8 4,2 4 3 2,8 
 4,1 4,4 3,9 3,3 2,6 

      
1µL ECU ECU ECU ECU ECU 

 ECU ECU ECU ECU ECU 
      

Tom kyvett ECU ECU ECU ECU ECU 
      
 PROV 6 PROV 7 PROV 8 PROV 9 PROV 10 
      

Fylld kyvett 4,8 4 4,3 6 6,9 
 4,1 4,5 4,8 5 7 

      
3µL 3,3 3,5 3,9 5 6,7 

 3 3,6 4 5,5 6,8 
      

2µL 2,9 3,2 3,3 4 4,5 
 3,5 3 4,7 3,7 4,4 

      
1µL ECU 3,6 ECU 4,2 4,3 

 ECU 4 ECU ECU ECU 
      

Tom kyvett ECU ECU ECU ECU ECU 
ECU = EmptyCUvette. Instrumentet kan ej läsa koncentrationen. 
 
 
 
 



Tabell 2: Uppmätt glukoskoncentration i mmol/L på fylld kyvett, 3µL,  
2µL, 1µL och tom kyvett. 

 PROV 1 PROV 2 PROV 3 PROV 4 PROV 5 
      

Fylld kyvett 6,5 3,2 3,9 8 3,6 
      

3µL 6,3 3 3,1 7,5 3,7 
      

2µL 3,4 3,6 ECU 6 3 
      

1µL ECU ECU ECU 3,9 ECU 
      

Tom kyvett ECU ECU ECU ECU ECU 
      
 PROV 6 PROV 7 PROV 8 PROV 9 PROV 10 
      

Fylld kyvett 8,7 2,5 4,7 4,5 6,1 
      

3µL 8,4 2,4 3,7 4,6 4,4 
      

2µL 5,4 3,2 3,7 4,1 4,2 
      

1µL 3,5 ECU ECU ECU ECU 
      

Tom kyvett ECU ECU ECU ECU ECU 
ECU = EmptyCUvette. Instrumentet kan ej läsa koncentrationen. 
 
 

    När man tillsatt 3µL, 2µL eller 1µL till kyvetten blir mätvärden oftast lägre än vad de blir 

när man fyllt kyvetten helt. Men i vissa fall blir de högre. Av de värden var de flesta, med 

undantag för prov 7 i tabell 1, betydligt lägre än då kyvetten var helt fylld. 

    Av mätningarna (n=20) mäter instrumentet alltid på 3,8µL och 3µL (tabell 1 och 2).  

I endast en av mätningarna visade instrumentet felkoden ECU på volymen 2µL (prov 3, tabell 

2). 

 

    I en fjärdedel av alla mätningar (prov 7, 9 och 10 (tabell 1) och prov 4 och 6 (tabell 2)) så 

tillåter instrumentet att mäta på volymen 1µL. Koncentrationen minskar betydligt desto 

mindre provvolym som appliceras i kyvetten. Figur 1 visar hur glukoskoncentrationen 

minskar med minskad provvolym för de 5 mätningar där instrumentet mätte ner på 1µL. 

Skillnaden mellan de mätvärden man får då kyvetten är full och det man får då kyvetten 

innehåller 1µL är som mest cirka 60% lägre (prov 6, tabell 2).  
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Figur 1: Glukoskoncentrationen minskar med minskad provvolym för de 5 prover där 

instrumentet mätte ner på volymen1µL. Av de prover där mätningar gjordes i duplikat valdes 

det högsta uppmätta värdet. Röd – prov 6 (tabell 2) Svart – prov 4 (tabell 2) Blå – prov 10 

(tabell 1) Grön – prov 9 (tabell 1) Rosa – prov 7 (tabell 1) 

 

     På proverna som mättes i duplikat (tabell 1) så får man ungefär lika värden då kyvetten är 

helt fylld. Bland de mätvärden man får då volymen i kyvetten är 3µL eller mindre kan man 

konstatera en viss variation mellan mätningar gjorda i duplikat på samma provvolym (tabell 

1). Mätningar på 1µL resulterade i vissa fall i ett uppmätt glukosvärde och i vissa fall erhöll 

man ett felmeddelande, ECU. 

 

    I provet som spetsats med glukos (1/100) uppmättes en glukoskoncentration på 13.4 

respektive 19,4mmol/L. Även på 3µL skiljde sig de två uppmätta värden åt. Skillnaden mellan 

det högsta uppmätta värdet (full kyvett) och det lägsta (1µL) är ungefär 78% lägre. 

Vid analys av provet där förhållandet glukos/blod var 1/10 visades felmeddelandet HHH i 

instrumentets display (tabell 3). 

 



Tabell 3: Uppmätt glukoskoncentration i mmol/L på  
fylld kyvett, 3µL, 2µL, 1µL och tom kyvett. 
Förhållandet glukos/blod: 1/100 respektive 1/10. 

 PROV 1 (1/100)  PROV 2 (1/10) 
   

Fylld kyvett  13,4 HHH 
 19,7  
   

3µL 12,3 HHH 
 21,7 HHH 
   

2µL 4,8 HHH 
 7,6 HHH 
   

1µL 4,2 - 
 ECU - 
   

Tom kyvett ECU - 
ECU = EmptyCUvette. Instrumentet kan ej läsa koncentrationen. 
HHH = Glukoskoncentrationen >31mmol/L. Instrumentet kan ej läsa koncentrationen. 
 

 

DISKUSSION 

 

    PNA är en förlängning av laboratoriet och har samma preanalytiska, analytiska och 

postanalytiska felkällor som laboratorierna. Det är viktigt att man även för PNA strävar efter 

att uppnå så hög kvalitet som möjligt. PNA har sannolikt en stor fördel inom vården då man 

med dessa små, enkla och mycket flexibla instrument kan minska belastningen på 

sjukhuslaboratorierna. Kan man öka kvaliteten hos de instrument som finns för PNA idag 

kanske man i framtiden kan minska omsättningen av prover på sjukhuslaboratorierna. Det 

möjliggör för PNA att bli ett alternativ till laboratorietesterna istället för som idag då de oftast 

är ett komplement. Det finns en mängd faktorer som påverkar hur resultatet kommer att se ut. 

Det är fysiologiska faktorer såsom hematokrit, fastestatus, droger etc., preanalytiska faktorer 

som hur mycket provvolym som används, vad för slags provmaterial som används (venöst, 

arteriellt eller kapillärt blod) eller tiden från det att man tar provet till det att man utför 

analysen [10]. De analytiska faktorerna beror på instrumentets prestanda.  

    För att man ska få ett kliniskt användbart och tillförlitligt mätvärde är det viktigt att 

patienten har god kunskap om provtagningsförfarandet, hur själva analysen går till och hur 

viktigt det är med egenkontroll av blodsockret (SMBG) för att undvika komplikationer av 

sjukdomen. Ju bättre kunskap patienten har desto bättre förutsättningar finns för att få ett 



tillförlitligt mätvärde. Troligtvis utgörs de största felkällorna av faktorer under den 

preanalytiska fasen. 

 

    En slags konsensus för PNA av glukos är att skillnaden mellan det resultat man får jämfört 

med det man får på laboratoriet ska vara mindre än 15% [10]. American Diabetes Association 

(ADA) rekommenderar att det uppmätta värdet inte ska avvika mer än 10% från 

referensvärdet [11]. En större skillnad borde inte accepteras. Det har gjorts flertal 

undersökningar på hur exakt de patientnära instrumenten mäter. I en studie som presenteras i 

artikeln  ”Assuring the accuracy of Home Glucose Monitoring” lät man 111 personer testa sitt 

blodglukosvärde och jämförde det med laboratoriets resultat. Endast en av dessa patienter fick 

mätvärden som överensstämde med laboratoriet [12]. I en liknande studie jämfördes 

patienters uppmätta värden vid SMBG med laboratoriets. Av de 280 deltagande fick 19% ett 

värde som skilde sig mer än 15 % från det man fick på laboratoriet. Efter ytterligare 

upplärning i provtagningsförfarande fick hela 69% fler acceptabla värden. Det är med andra 

ord svårt att försäkra sig om att patienten gör rätt. Efter att denna studie gjorts sattes 

rekommendationer och riktlinjer upp för PNA och utvärdering av mätinstrumenten [13].  

 

    Resultaten av denna studie visar att instrumentet mäter på alla volymer men dock inte vid 

alla tillfällen. Skillnaderna på värdena då kyvetten är full och då man använder en volym 

<3µL är påfallande stor. Meningen med underfill-funktionen är att instrumentet ska visa 

felmeddelandet ECU då provvolymen inte fyller upp hela kyvetten. De värden man får på 

1µL är signifikant skilda från de man får då kyvetten är full. Önskvärt vore om de värdena 

inte skilde sig mer än 10% från det med hög sannolikhet korrekta värdet man får då kyvetten 

är fylld. Utifrån resultaten i tabell 1, 2 och 3 kan man följaktligen konstatera att instrumentet 

ändå utför mätning på alla volymer utom tom kyvett utan att ge ett felmeddelande om att 

kyvetten innehåller otillräckligt med provmaterial. Man kan allmängiltigt säga att 

instrumentet larmar först då kyvetten bara fylls med 1µL. Resultaten skiljer sig då avsevärt 

från det resultat man får då kyvetten är helt fylld.  

    Generellt så får man ett lägre mätvärde ju lägre provvolym som tillsatts till kyvetten.  

I figur 1 kan man se att koncentrationen minskar med minskad provvolym för de mätningar 

där instrumentet mätte ner på 1µL. Skillnaden i glukoskoncentration mellan volymerna 3,8µL 

och 3µL är ej signifikant skild. Vid jämförelse av koncentrationerna i en fylld kyvett med den 

uppmätta koncentrationen på 2µL och 1µL så är mätvärdena signifikant skilda från varandra. 

Intressant är att de värden som fås på 1µL ej kan relateras till utgångsvärdet, alla hamnar strax 



omkring 4mmol/L oavsett vilket värde man fick på en fylld kyvett. Är volymen så liten så att 

nästan inget av reagenset konsumerats eller mäter instrumentet något annat än glukos? 

    Då mätningarna gjordes kunde ett iakttagande göras om hur blodet sögs in i kyvetten. 

Ibland fördelades sig blodet endast precis innanför kyvettens öppning och ibland absorberades 

blodet i kyvetten längs med väggarna. Hur blodet sögs in i kyvetten är svårt att påverka. Det 

är slumpen som avgör det. Ju mindre blod man fyller kyvetten med desto svårare är det att 

påverka. Ett krav för att instrumentet ska kunna mäta är att provmaterialet når kyvettens 

mätöga. Direkt när provmaterialet kommer i kontakt med kyvettens mätöga får man en 

förändring i absorbansen och instrumentet kommer att ge ett mätvärde. Problematiskt är att 

även en mindre volym verkar kunna ta sig in i mätögat och förändra absorbansen över tid. Det 

är viktigt att tillräckligt med blodet blandas med reagensen i rätt proportioner så att det blir 

rätt mätvärde. En för liten volym kanske inte konsumerar allt reagens i kyvetten och då fås 

troligtvis en ofullständig hemolys. Att mätvärdena blir lägre vid mindre volym kan alltså bero 

på att hela mätögat inte fylls eller att det blir en ofullständig hemolys.  

Det är däremot svårt att finna en förklaring till vad som sker då mätvärdena stiger då kyvetten 

ej fylls helt. Mätögat är placerat ungefär i mitten av kyvettens hålrum. En förbättring av 

kyvetten tror jag kan vara att man försöker placera mätögat så lång ifrån kyvettens öppning 

som möjligt. Då kommer det bli mycket svårare för en lite mängd provmaterial att ta sig till 

mätögat och instrumentet kommer då visa ett felmeddelande. 

 

    Det uppstod inga större problem vid utförande av mätningarna. Blodet som användes var 

färskt och direkt provmaterialet applicerats i kyvetten så placerades den i instrumentet för 

analys. En felkälla som kan uppstå är att det bildas små luftbubblor då man fyller kyvetten. 

Det var för övrigt en mycket enkel metod att utföra. Medföljande handbok till instrumentet 

och även bruksanvisningen till kyvetterna var lättlästa och enkla att förstå. Det informeras 

klart och tydligt i bruksanvisningen att man ska fylla kyvetten till fullo innan analys. 

Instrumentet har en inbyggd elektronisk självtest. Varje gång det startas verifieras automatiskt 

dess funktion och kalibrering. Jag tyckte det var ett användarvänligt instrument. Den stora 

fördelen med detta instrument är att man med blotta ögat kan se om kyvetten är helt fylld eller 

inte. Klagomål på olika analysinstrument för egenkontroll av blodglukoskoncentrationen 

representerar de högsta siffrorna av rapporterade fall till amerikanska Food And Drug 

Administration. Över 3000 rapporter inklusive 16 dödsfall har rapporterats [14]. Även i 

Sverige finns inrapporterade fall till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om 

felaktig behandling som konsekvens av felaktiga analysresultat [11]. 



 

    Sjukvården har skyldighet att lära patienten hur provtagning och analys ska gå till för att få 

ett så riktigt mätvärde som möjligt. Sedan ligger självklart ett stort ansvar hos patienten att 

hon/han tar ansvar för att lära sig hur hela analysen utförs. De resultat som erhålls används 

som klinisk vägledning och ligger till grund för hur man ska behandla/medicinera patienten. 

För att öka de kliniska fördelarna med PNA är det viktigt att man har kunskap om vilka 

felkällor som kan uppstå. I en studie där 100 individer deltog utvärderade man deras 

kunskaper vad gäller det preanalytiska förfarandet. De deltagande var 54 kvinnor och 46 män 

i åldrarna 8-18 år. Patienterna utvärderades under två olika observationer på 45 olika punkter. 

Av dem som under första observationen gjorde 10 eller fler misstag var under den andra 

observationen 0%. Hela 90% gjorde under den första observationen fel på 3 eller fler 

punketer. Efter genomgång av provtagningsförfarandet och ytterligare en observation sjönk 

andelen som gjorde 3 eller fler fel till 17% [15]. Slutsatsen som kan dras av detta är att 

kontinuerlig upplärning är ett måste för att öka kvalitén. Det är även viktigt att instrumentet 

visar ett klart och tydligt felmeddelande som inte kan feltolkas. Detta är ett ganska vanligt 

problem [15].  

 

    Sammanfattningsvis kan man säga att den nya underfill-funktionen hos HemoCue Monitor 

inte fungerar som företaget utlovar. Om den skulle fungera, förutsatt att 

provtagningsförfarandet är korrekt så skulle det vara optimalt. Instrumentet är ett enkelt 

instrument att använda. Med en fungerande underfill-funktion skulle man med hög 

sannolikhet erhålla färre felaktiga mätvärden. Men hur bra ett instrument egentligen är spelar 

mindre roll om man inte kan försäkra sig om att den preanalytiska fasen fungerar. Fler 

undersökningar av detta slag måste genomföras innan man i vården tar detta instrument i 

bruk. Det bör även satsas mer på att öka kunskapen hos patienterna som använder dessa 

instrument för egenkontroll av blodglukoskoncentrationen. 
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