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Noklus
- landsdekkende, uavhengig organisasjon, ca. 3200 deltakere

- arbeider for at medisinske laboratorieundersøkelser blir rekvirert, utført 
og tolket riktig og i samsvar med pasientens behov for utredning, 
behandling og oppfølging.

- God kvalitet på laboratorieundersøkelser - hindre unødvendig 
sykehusinnleggelser, behandling, konsultasjon og henvisninger

Våre tjenester skal være:
• lett tilgjengelige
• tilpasset deltakeres behov 
• basert på dokumentert kunnskap og erfaring



Hva tilbyr Noklus…

Noklus-pakken inneholder:
• Prosedyrer og e-læringskurs

• Veiledning, undervisning og kurs 

• Kvalitetskontroller

• Laboratorieansvarlig

• Opplæringsplan, 

kompetanseoversikt mm.



Fordeling av feil i prøveprosessen 



Kunnskapsformidling om «preanalyse»
Kartlegge behov – hva vet vi? 

Kasuistikker Spørreundersøkelser

• Årlig spørreus. «PREA» om 
preanalystiske temaer; 
hvordan gjør man det, 
hvilke rutiner etc.
– ID-sikring

– Prøvetaking

– Prøvebehandling

Tilbakemelding med vurdering av 
resultatene og evt. forslag til 
forbedring.



Hovedfunn kasuistikk 
Bruk av urinprøver hos eldre

1. Urinstrimmel tas ofte på bakgrunn av vurdering ved annet 
helsepersonell enn lege 

2. Overforbruk av urinstrimmel er vanlig pga feil indikasjon ved 
grumsete og illeluktende urin 

3. Unødig bruk av antibiotika for ASB er vanlig

4. Selve urinprøvetakingen blir ofte utført feil

5. Unødig bruk av bakteriologisk undersøkelse er vanlig

6. Stort overforbruk av rutinemessig urinprøvetaking i sykehjem og 
hjemmetjeneste

7. Urinprøve blir ofte tatt med feil teknikk, ved prøvetaking fra 
permanent urinkateter og det tas relativt ofte urinprøve fra disse.



www.noklus.no
«Min side» (brukernavn og passord)

• Prosedyrer om prøvetaking og analysering

• E-læringskurs 

• Laboratoriearbeid i sykehjem 

• Pasientveiledninger

• Informasjonsmateriell

– Info.plakat «Urinprøven», Månedens tema (plakater)

• Opplæringsplan (forslag) / kompetanseoversikt

• Kvalitetskontroller og dokumentasjon på egen 
laboratoriekvalitet.

http://www.noklus.no/


Laboratorieprosedyrer



E-læringskurs

Urinprøver

• Urinveisinfeksjon

• Urinprøvetaking 
og prøvebehandl.

• Urinstrimmel og 
tolkning av svar

• Bakteriologisk us. 
av urin

• Andre urinus.



Laboratoriearbeid på sykehjem

• Ansvar,  kompetanse

• Prøvetaking, forsendelse

• Valg av lokalt 
analyserepertoar

• Valg av instrumenter

• Usikkerhet i prøvesvar og 
tolkning 

• Kvalitetskontroller og 
dokumentasjon  på 
laboratoriesvarene.



Opplæring - kompetanse



Praktiske hjelpemidler 
- Urinprøve – sjekkliste Pasientveiledninger



Praktiske hjelpemidler forts.

• Enkel, kort veileder til 
oppslag



Praktiske hjelpemidler forts.

• Plakater med månedens tema

Skriv ut fra 

www.noklus.no
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Praktisk bruk av urinprøver 

URIN:
Leucocytter 3+

Nitritt +
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Tre årsaker til bakterier i urinen

1. Asymptomatisk bakteriuri (ASB)

2. Forurensning av urinprøve

3. Urinveisinfeksjon
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Asymptomatisk bakteriuri

Asymptomatisk bakteriuri  Urinveisinfeksjon (UVI)

Urinblæren
Blærevegg Urin

Leucocytter+,
Nitritt+/-

• Bakterier i urin uten symptom på urinveisinfeksjon
 Urin ikke alltid en steril kroppsvæske!

• Hyppig ved diabetes, hos eldre kvinner og i sykehjem 
• Forekomst 3 - >50%

• Gir iblant grumsete og illeluktende urin
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