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Bergman Diagnostika AS er et av Norges ledende firmaer innen diagnostika og analyseutstyr. Vi markedsfører og  
selger analyseinstrumenter og tilbehør, hovedsakelig rettet mot sykehus, forskning og primærhelsetjeneste.
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Brukerrapport 
Bruker: Engerdal Helsesenter 
Produkt: Horiba Microsemi CRP celleteller

Engerdal Helsesenter er et kommu-
nalt legesenter i Engerdal Kommune. 
Legesenteret skal yte helsehjelp til  
kommunens 1.345 innbyggere, så vel 
som til alle som oppholder seg midler-
tidig i kommunen. 
Det er 2 fastleger og 1 turnuslege, 
samt 3 medarbeidere ved legesente-
ret. Legesenteret har eget laborato-
rium, der det analyseres flere typer 
prøver.  Andre typer prøver blir sendt 
til Sykehuset Innlandet. 

”Helsesenteret er langt unna sykehuset og det har en 
stor betydning å kunne vurdere diagnose og ta viktige 
beslutninger på stedet.”

Hvor lenge har dere brukt Micro-
semi CRP celleteller?
Vi har brukt Microsemi CRP celle-
teller siden 2015.

Hva gjorde at dere valgte nettopp 
Microsemi CRP?
Det er sammensatte grunner, 
men hovedsakelig fordi den gir 
oss mulighet til å få svar på både 
WBC (LPK med diff-telling) og CRP 
samtidig i løpet av få  minutter. 
Vi valgte Microsemi CRP også for-
di den er presis, og samtidig er 
den prisgunstig.

Hvilke fordeler ser dere i Micro-
semi CRP?
Det at instrumentet analyserer 
CRP, total WBC/LPK og trom-

bocytter samtidig og i tillegg gir ut  
resultat på differensialtelling gjør 
at Helsesenteret sparer både tid 
og ressurser. 

I hvilke situasjoner bruker dere 
instrumentet og for hvilke situa-
sjoner eller pasientgrupper kom-
mer det spesielt godt til hjelp 
for?
Instrumentet brukes hovedsa-
kelig for å utelukke infeksjon. Vi 
har hatt god nytte av den for pa-
sienter med  redusert allmenntil-
stand, feber, utslett.

Har dere opplevd en spesifikk 
case der resultatet fra celletelle-
ren har vært helt avgjørende? 

Vi har kunnet oppdage flere tilfel-
ler av lymfatisk leukemi.
Flere krefttilfeller er også blitt 
oppdaget, der pasientene hadde 
feber og høy CRP men der WBC/
LPK var normale. 

Hvordan har dere opplevd sam-
arbeidet med Bergman Diagnos-
tika (installasjon og oppløring, 
service og support)?
Installasjonen og opplæring opp-
levdes som bra. 
Servicen og supporten er også 
god, vi sender e-post og/eller rin-
ger og får hjelp raskt. 

Hvorfor valgte dere å investere i en celleteller?

Utsagn gjengitt med tillatelse

Horiba Microsemi CRP


