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PIPETTER PÅ LABORATORIEKLINIKKEN

Kalibreres: 938 stykker registrert

I tillegg kontrolleres de med hyppighet bestemt 
ut fra klassifisering og vurdering.



CALIBRY 6.1



CALIBRY 6.1

Forarbeid:
Registrerer pipette med unik ID.
Kobler til riktig metode i forhold til pipettens volum og grenseverdier for 
godkjenning. Metodene lages gjerne klar på forhånd og en metode kan 
brukes på flere pipetter.

Kalibrering:
Søke opp pipetten i Calibry.
Starte kalibreringsmetode. 10 paralleller,  beregner gjennomsnitt, systematisk 
og random feil, sjekker om det er godkjent innefor verdiene fra ISO 8655 
(mulig å bruke andre grenser). Beregner usikkerheten.



CALIBRY 6.1
Når godkjent:
Lagre rapport. Merke pipettene med godkjent til dato.

Task og intervall: Kan sette opp tidsintervall til neste task. Er en 
strukturert, følger prosedyre og systemet så slipper en ekstra system 
for å huske når neste kalibreres (og/eller kontrolleres) skal utføres . 

Historikk: Kan se all historikk på hver pipette, dette bruker vi gjerne 
aktivt når vi vurderer kontrollintervall. Ofte feil, vurdere å endre 
kontrollintervall i første omgang.



CALIBRY 6.1





UTSTYR FOR INTERN PIPETTEKALIBRERING

Vekt
• god kvalitet
• mange nok desimaler
• Fuktfelle
• Fordel med dører m/sensor

Termometer 
• god kvalitet
• vann/løsning

Barometer
• god kvalitet
• lufttrykket

Termometer luft
Luftfuktighetsmåler
Pipettespisser
Stativ til pipettene



UTSTYR FOR INTERN PIPETTEKALIBRERING



NA DOK.ID D00859-METEOROLOGISK SPORBARHET

Meteorologisk sporbarhet er nødvendig for alt utstyr som brukes 
til prøving og/eller kalibrering…, som kan ha innvirkning på 
nøyaktigheten eller gyldigheten av resultatet av prøvingen, 
kalibreringen eller prøvetakingen.

Kalibrering er ikke nødvendigvis påkrevd for utstyr som i liten 
grad påvirker gyldigheten av rapporterte resultater



• Kravene i dette dokumentet gjelder også i de tilfellene en akkreditert 
virksomhet utfører egne interne kalibreringer.

• Det er akkrediterte virksomheters ansvar å ivareta og dokumentere 
etablering av sporbarhet, bidrag til måleusikkerhet, prosedyre som er 
anvendt, og å sikre at den som leverer og/eller utfører kalibreringen 
innehar tilstrekkelig kompetanse.

NA DOK.ID D00859-METEOROLOGISK SPORBARHET



NA DOK.ID D00859-METEOROLOGISK SPORBARHET

Følge kravene i ISO 17025, herunder å 
delta på tilgjengelige og hensiktsmessige 
sammenlignende laboratorieprøvinger 
(SLP)



PROBLEMSTILLING 1:
EKSTERN ELLER INTERN PIPETTEKALIBRERING?

Svar:
Ønsker å fortsette med intern kalibrering for å sikre at der 
alltid er tilgjengelig godkjent utstyr til å utføre de nødvendige 
analyser innen viktige tidsfrister. I tillegg vurderer en 
påvirkning av transport og forurensing som 
usikkerhetsmomenter ved bruk av ekstern kalibrering. 



PROBLEMSTILLING 2:
HVORDAN KAN MAN UTFØRE SLP PÅ 
PIPETTEKALIBRERING?

Svar:
Søkte svar hos andre medisinske laboratorier, men der fant vi 
ikke noe, fikk stort sett inntrykk av at det ble en del rydding 
og omdefineringer og de pipetter som da fremdeles skulle 
kalibreres ble sendt bort.



PROBLEMSTILLING 3:
HVER AVDELING FOR SEG ELLER I  FELLESSKAP?

Svar:
Allerede felles system som brukes, alle er akkreditert, det 
krever egen bedømmer og godkjenner for å fortsette med 
intern kalibrering. Det beste både praktisk og økonomisk å se 
på det som et felles system på Laboratorieklinikken.



SAMMENLIGNENDE LABORATORIEPRØVING, SLP

Fant ingen informasjon om eksisterende system/program og måtte 
finne ut hvordan vi best mulig kunne sammenligne resultater, og hvem 
vi burde sammenligne med.

Kjøpte inn 4 pipetter som skal være dedikert til dette. Valgte:
• 1-10µl
• 10-100µl
• 100-1000µl
• Multipipette 30-300µl



SAMMENLIGNENDE LABORATORIEPRØVING, SLP

Metode:
• Kontrollert med 10 paralleller lokalt i LK (Laboratorieklinikken) sitt system.
• Kontroll hos Mettler Toledo med 10 paralleller, INGEN justering, reparasjon eller 

kalibrering.
• Sammenligne resultatene på usikkerhetsberegningene

Dokumentet R27661 Innføring av SLP på pipettekalibrering Laboratorieklinikken



SAMMENLIGNENDE LABORATORIEPRØVING, SLP

Utvide med SLP program fra 
Nederland: vsl.no



SAMMENLIGNENDE LABORATORIEPRØVING

Flere operatører

Flere vekter/rom/etasjer



FELLES SYSTEM FOR INTERN PIPETTEKALIBRERING

Utstyret felles, men plassert på 3 ulike avdelinger som hadde ansvaret for 
det. Avtale skrevet, men den hadde fokus på renhetskrav på rommet, hvor 
man skulle kalibrere hvilke pipetter og hvordan vi skulle organisere dette.

Kartlegging!
• Ulike definisjoner på kalibrering/kontroll
• Akkrediterte laboratorier- riktig kvalitet på kalibreringsmetode/pipettene.
• Vurdering av hva som bør være likt og hva kan være forskjellig?

R28367 Rutiner med felles system for pipettekalibrering i LK



FELLES SYSTEM FOR INTERN PIPETTEKALIBRERING

VEKTER

1. Krav ISO 8655-6 Gravimetrisk referansemålingsprosedyre for bestemmelse av volum
2. Vurdering i forhold til bruken på laboratorieklinikken, behov for nøyaktighet og hva eventuelle 

fravvik fra referansetandarden faktisk utgjør. 

Resultat fra vurderingen: 
I forhold til bruken av pipettene på Laboratorieklinikken er usikkerhetskravet for vektene i ISO 8655-6 
uhensiktsmessig lav på volumene 1µl og 10µl og vi kan på vekt XP105DR godta minst:
ved 10 µl: 0,2% (0,02µl) 
ved 1µl: 2% (0,02µl)

R28463-konklusjon 4 underbygger dette, sett på CV% ved 1µl på bare å bruke XP26DR og når vi 
bruker begge vektene. Beskrevet i prosedyre at ved behov for bedre målesikkerhet skal en velge 
XP26DR. Og er ikke det godt nok må en vurdere å sende til ekstern kalibrering!



FELLES SYSTEM FOR INTERN PIPETTEKALIBRERING

TOLERANSEGRENSER FOR PIPETTENE

Resultat fra vurdering:
Krevende å sette grenseverdier for pipetter, finnes referansestandard 
og bruker denne, ved intern kalibrering brukes grenseverdiene fra ISO-
8655-2



FELLES SYSTEM FOR INTERN PIPETTEKALIBRERING

𝑽𝒊 = 𝒎𝒊 𝒙 𝒛

TEMPERATUR OG LUFTTRYKK

Resultat fra vurdering:
Vanntemperatur og lufttrykk brukes i beregning av Z, som 
regnes ut iht. ISO 8655-6 Annex A . 

Termometer og barometer følges kvalitetskravene i ISO 8655-6 (kalibreres). 
Gjort vurdering i dokument R29463 hvor vi ser at disse parameterne har stor 
betydning.



FELLES SYSTEM FOR INTERN PIPETTEKALIBRERING

LOKALE MILJØFORHOLD
Resultat av vurdering:
Vi ser at lokale forhold som temp og trykk kan ha stor invirkning, R29463, 
men samtidig er det kanskje samme forhold på lab hvor de brukes? Anbefaler 
å vente til forholdene er tilfredstillende.

Men: Pipettene som kalibreres på Laboratorieklinikken brukes kun i egne lokaler/forhold, og 
vi tilstreber å ha riktige forhold men anser avvik fra krav om temperatur og luftfuktighet 
under kalibrering ikke som noen stor risiko. Det anses som større risiko å transportere og 
utføre kalibrering eksternt, både med ytre påvirkning og forurensing. Vi følger også opp 
metoden på Laboratorieklinikken med årlig usikkerhetsberegning og SLP, og følger opp med 
eventuelle tiltak ved avvik der. 



FELLES SYSTEM FOR INTERN PIPETTEKALIBRERING

PARALLELLER, TESTVOLUM OG DEFINISJONER
Resultat av vurdering:

Kalibrering: Årlig. 10 paralleller gir godt nok grunnlag for beregning av gj.snitt og avvik, i tråd 

med ISO 8655 og all vanlig praksis for kalibreringer. Tar 3 testvolum (høyeste, 50% av det og 10% 

av det), men har valgt å kunne ta kun 2 volum (høyeste og 10% av det) hvis jevnlig kontroll tas på 

midterste volum. 

Viktige forutsetninger: Bruk av egnede spisser, prefukte spiss 5 ganger, bytte spiss ila 10 tester, 

registrering av miljøforhold før og etter test og avgi prøve iht. standarden ISO 8655-6. Utstyr 

kontrolleres og godkjennes iht ISO 8655 og med de fravik vi har beskrevet og vurder/begrunnet i 

dokumentene R,28367 og beregninger utført i R28463

Utvidet kontroll: Kontroller som ikke følger kalibreringsmetoden beskrevet over, men innehar flere 

paralleller, og volum. Merkes som klasse II pipetter.



FELLES SYSTEM FOR INTERN PIPETTEKALIBRERING

USIKKERHET
Sett på ulike usikkerhetsbidrag. Ser etter vurdering (R28367 og R28463) at 
blant annet vektens usikkerhet bidrar lite i den store bildet som også består 
av ulike operatører, ulike rom, 4 forskjellige vekter, ulike tidspunkter, 
temperaturendring etc. 

Valgt å tenke usikkerhet på pipettekalibrering på samme måte som analytisk 
variasjon og oppgis som total usikkerhet med CV%.

Utføres årlig. Oppgis ved volumene: 1µl- 10µl- 100µl- 1000µl (storparten av 
pipettene er i det området)



HVA ER IKKE FELLES

Hver avdeling må vurdere hvilke pipetter som skal kalibreres.

Oppbygging av ID bestemmes avdelingsvis (serienummer)

Klassifisering; hvor ofte de skal kontrolleres mellom kalibreringer. Kan 
være ulik ut fra hyppighet på bruk, krav til nøyaktighet, vurdering av hver 
pipettes kvalitet etc.



EGEN BEDØMMING PÅ INTERN 
PIPETTEKALIBRERING I  SEPTEMBER OG 
GODKJENT I  NOVEMBER 2023

Immunologi og 
transfusjons-
medisin

PatologiMedisinsk 
biokjemi og 
farmakologi

MikrobiologiMedisinsk 
genetikk


