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Ett spännande 
avslut på året!
Nu när dimman ligger tät över 
Verkebäcksviken och när natu
ren gör sig redo för att övervint
ra, är det fortsatt högtryck hos 
oss på Pentronic.  

Jag pratade i min förra ledare 
om ett av våra strategimål att 
införa digitalisering i vår verk
samhet. Ett annat mål är att 
fortsätta växa och etablera vår 
verksamhet på nya marknader 
och inom nya branscher. Vi har 
därför under oktober förvärvat 
Thermo Electric Instrumentation 
(TEI) i Nederländerna. TEI som 
är en betydande spelare på sin 
hemmamarknad, har en stark 
produktportfölj inom olja/gas 
och kemi samt inom halvledar
tillverkning och solceller.
  
Tack vare vår starka tillväxt 
under senare år har vi beslutat 
oss för att inrätta en dedikerad 
tjänst för personalfrågor. Jag 
hälsar Cecilia Hedlund välkom
men till oss.

Stort tack för ett framgångsrikt 
samarbete under 2018 och en 
riktigt skön och avkopplande jul 
och nyårshelg!

 

Rikard Larsson
VD 

FRÅN EN SKYLIFT SKYMTAR VI 
 Kullabergs siluett långt bort i fjärran, 
men det är inte det som för  tillfället 
fångar vår uppmärksamhet. För nere 
på landbacken tar en världsunik gas
anläggning form som ska se till att 
 Höganäs AB, som tillverkar metall
pulver, på sikt kan ersätta naturgas 
med biogas och gå från fossil till förny
elsebar energi. 

– Höganäs jobbar metodiskt med 
att sänka sitt carbon footprint (miljö
påverkan). De har också varit väldigt 
pådrivande i Probiostålprojektet 
som den här anläggningen är en del 
av, som handlar om att ta fram mil
jövänlig teknik till stålindustrin,  säger 
 Cortus  Energys affärsutvecklare 
Magnus  Nelsson Folkelid när vi träffas i 
 byggboden.

Cortus Energy har utvecklat en 
teknik som omvandlar biomassa, som 
skogsrester och bark, till en gas där 
man helt och hållet tar hand om och 
omvandlar det organiska restavfal
let. Först skiljs gas och fast material 
åt genom att den torkade biomassan 
hettas upp i en syrefri miljö, så kallad 
pyrolys. Detta är inget nytt i sig. Det 
nydanade är att istället för att rena och 

använda främst pyrolysgasen, som är 
den konventionella metoden, utnyttjar 
man strålning från eldning av gasen för 
att utvinna en vätgasrik och miljövänlig 
gas ur den fasta restprodukten. 

– Med denna metod ligger verk
ningsgraden, alltså andelen energi 
som utvinns från biomassan, runt 80 
procent. Att jämföra med 50 till 70 pro
cent för traditionella metoder, berättar 
Cortus Energys vd och grundare Rolf 
Ljunggren, som har utvecklat tekniken 
som går under namnet WoodRoll®. 

För att hålla koll på alla flöden, tryck 
och temperaturer, har närmare 2 500 
mätpunkter installerats i hela anlägg
ningen. Drygt 200 av dessa punkter 
mäter temperatur och för detta har 
Cortus valt givare från Pentronic. 

– Vi har en testanläggning i Köping 
sedan 2011 och där har Pentronic 
tydligt visat att de är en leverantör som 
håller måttet. Vi har inte hittat någon 
annan som gör jobbet bättre, säger 
Rolf Ljunggren.

Enligt Rolf Ljunggren är det flera 
omständigheter som gör att kraven är 
högt ställda. Dels att det handlar om 
extrema temperaturer, 1 100 grader 
i samband med förgasningen, dels 

Förgasningsreaktorn har 14 strålningsbrännare som var och en har sitt eget rör- 
och kontrollsystem.

HÖGA TEMPERATURER I HÖGANÄS 
I skånska Höganäs bygger Cortus Energy en gasanläggning som 
ska minska Höganäs AB:s koldioxidutsläpp. I anläggningens minst 
sagt extrema miljö har drygt 200 temperaturgivare från Pentronic 
installerats.



att det rör sig om stora variationer i 
arbetstemperatur, inte minst i samband 
med anläggningens inkörningsfas. 

Pentronics försäljningsingenjör 
Christophe Zaninotti, som denna dag 
är nere i Skåne för att diskutera projek
tet med Cortus, håller med:

– Det är en extrem process. Det 
krävs mycket av en givare som sitter i 
den här typen av miljöer. Då krävs det 
mycket erfarenhet och kunskap för att 
hitta rätt saker, säger han. 
Ute i det vackra höstvädret är det full 
aktivitet och ett tiotal personer jobbar 
på trots att klockan går mot kväll. En 
av dem är Fredrick Thyberg från mon
tageföretaget Svizza.  

– Vi började bygga i slutet av maj 
och allt det mekaniska ska vara ihop
kopplat och klart i november, säger 
han.

Gasanläggningen kommer att 
testköras under våren och planen är att 
den ska börja leverera gas som mot
svarar 6 megawatt någon gång nästa 
sommar. Höganäs AB har i nuläget ett 
totalt behov på 25 megawatt. 

– Går det bra, så vill man bygga en 
tre gånger så stor anläggning som då 
skulle täcka  tre fjärdedelar av deras 
gasbehov, konstaterar Cortus vd Rolf 
Ljunggren.

Pentronics försäljningsingenjör Christophe  Zaninotti 
går en rundtur tillsammans med Cortus vd Rolf 
Ljunggren för att uppdatera sig om läget. I trumman 
bakom dem torkas biomassan i 100 grader innan 
den går vidare till pyrolysen. 

Cortus Energys vd Rolf Ljunggren fram-
för bolagets WoodRoll®-anläggning som 
uppförs på Höganäs AB:s industriom-
råde. Anläggningen blir det första skarpa 
testet för tekniken i industriell miljö. 

” Det är en extrem 
process. Det krävs 

mycket av en givare 
som sitter i den här 
typen av miljöer.” 



För att kunna ansluta sina 
temperaturgivare på ett smidigt 
och enkelt sätt vid installationer 
och mätriggar kan Pentronic  
skräddarsy skarvkablar för 
att underlätta din temperatur-
givarinstallation. 

Att snabbt komma igång med mätning 
samt kunna demontera uppställning 
kan vara viktigt när man gör pre
standamätningar, kalibreringar eller 
mätningar i R&D tillämpningar.

– För att hjälpa våra kunder med 
detta finns det färdiga skarvkablar i 
lager med olika kontakter i vardera 
änden och med både raka kablar och 

KUNDANPASSADE SKARVKABLAR FÖR 
SPECIFIKA APPLIKATIONER

spiraliserade kablar, berättar försälj
ningsingenjör Per Bäckström. 

– Men vi tillverkar också mer och 
mer kablar enligt kundens önskemål 
både för termoelement och Pt100 
givare, fortsätter Per.

Kraven skiljer sig och det kan 
exempelvis vara att en kabel ska utstå 
viss krävande miljö såsom extra hög 
temperatur i en ugn eller fuktiga samt 
dammiga miljöer.

Det kan också vara att omvandling 
behövs  från en sorts kontakt till en 
annan.

– Fråga oss gärna så återkommer 
vi med förslag som passar för olika 
specifika installationer, avslutar Per.

43 ÅR PÅ PENTRONIC
Den förste november 1975 var 
första dagen på Pentronic för 
nyanställde Boije Fridell.

Två minuter försenad steg han genom 
dörren men har sedan dess varit bland 
de första på plats varje morgon, alltid 
på lika gott humör med någon rolig 
historia på lut efter en mils cykeltur 
eller morgonpromenad. Sport och för
eningsliv har genom alla år legat Boije 

Boije förespråkar färgkodskarta vid 
val av kabel i Pentronics kundtidning 
Stopextra från 1999.

Per Bäckström visar skarvkablar.

varmt om hjärtat. 
Han började ”Pentronicresan” 

som lagerchef och har under årens 
lopp arbetat på alla avdelningar och 
både ritat, konstruerat och tillverkat 
temperaturgivare. Han var även med 
och gjorde de första Laboratorietes
terna. Efter att ha vikarierat några 
somrar som säljare började Boije som 
försäljningsingenjör och var sedan 
1982 Key Account Manager för två av 

 Pentronics nyckelkunder. 
Nya året 2019 börjar han som pen

sionär efter sina 43 år på Pentronic. 
– Det har varit roligt att få vara 

delaktig och följa företaget under så 
många år, säger Boije som även varit 
delägare i Pentronic.  

– Det har varit full fart och bara 
ökat konstaterar han, jag var anställd 
nr 10 när jag började och nu är det 
100 anställda. 

– Jag har alltid trivts och tyckt det 
varit roligt att gå till jobbet, det beror 
på att jag haft så bra medarbetare och 
intressant och varierat arbete där man 
dagligen jobbar med problemlösningar 
för konstruktioner och olika appli
kationer, fortsätter Boije. Sedan har 
kundkontakten varit en viktig del som 
jag gillar och vill passa på att tacka 
alla jag haft kontakt med genom åren, 
avslutar han.



RAPPORT FRÅN LABBET

Kalibrering på plats hos 
våra kunder är en tjänst 
som vi under en längre tid 
har sett öka i omfattning. 
Anledningarna till detta är 
säkert flera, men de vanli
gaste vi stöter på är ökade krav från 
industrin på spårbarhet och ofta även 
ackreditering för att kunna uppfylla 
olika standarder som t.ex. AMS2750E 
och Norsok.

Ackrediterade metoder är givetvis 
grunden för att vi ska kunna genom
föra dessa kalibreringar, men för att 
arbeta säkert och självständigt hos 
våra kunder krävs ofta, utöver arbets
kläder och diverse skyddsutrustning, 
även olika personliga certifikat. Vår 
personal har därför genomgått ett 
antal utbildningar för certifiering för 
exempelvis:

SSG Entre 
SSG Säkerhetskörkort är en av Sveri
ges mest använda kurser för förbätt
rad arbetsmiljö och ökat medvetande 
om risker på arbetsplatsen för indu
strianställda. I SSG Säkerhetskörkort 
ingår information kring aktuell ar
betsmiljölagstiftning, generella regler, 
risker på arbetsplatsen och hur man 
på bästa sätt arbetar förebyggande, 
samt vad som bör göras vid tillbud. 

Heta arbeten
Det kan handla om svetsning, skär
ning, lödning eller arbeten med 
snabbroterande verktyg. Brandfarliga 
heta arbeten som utförs på tillfällig 
arbetsplats kallar vi Heta Arbeten®.

Mobil arbetsplattform
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 
skall den som använder en lift vara 
väl förtrogen med arbetet och ha 
teoretiska och praktiska kunskaper 
för säker användning. 

Fallskyddsutbildning
Utbildning för fallskydd gäller princi
perna för personlig fallskyddsutrust
ning och vilken utrustning som krävs 
för olika typer av arbete. Enligt lagen 
ska den personal som ska arbeta 
över två meter där det inte finns 
skyddsräcken ha denna utbildning.

 Vi är redo för att tryggt och säkert 
kunna utföra våra tjänster ute på fäl
tet med certifieringar som krävs för 
tillträde på olika arbetsplatser. 

ACKREDITERAD 
 KALIBRERING I FÄLT

PRODUKTINFO Produktinformationen finns även på www.pentronic.se

Ackred.nr 0076
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Pentronic har flera modeller av termoelementsvetsar i sorti-
mentet. Bland annat finns det en portabel svets modell SR50 
med inbyggt laddningsbart batteri som gör att man kan 
montera och skapa termoelement ute på fältuppdrag. Det 
inbyggda batteriet räcker till 500 svetsningar.

Svetsens energistyrka är justerbar och man kan tillverka egna mätpunkter 
genom att svetsa ihop trådar med tjocklek upp till max 0,9 mm 
(ca 20AWG). 

Det går också att skapa yttemperaturgivare genom att svetsa mät
punkten mot materialet som man ska mäta temperaturen på förutsatt att 
ytans material lämpar sig för svetsning. Se artikel om detta på Pentronics 
hemsida PentronicNytt 20061 sid. 4.

De tillverkade termoelementen kan användas vid testning, prestanda
mätningar, induktionsmätningar etc.

Svetsen SR50 är in
byggd i en väl skyddad låda 
med handtag och måtten 
270x250x120 mm, vikten är 
smidiga 3 kg. Laddnings
aggregat för att ladda 
 batteriet och för att köra 
enheten på nätspänning 
medföljer.

För ytterligare information 
kontakta Pentronic.

PORTABEL SVETS FÖR FÄLTUPPDRAG

Artikelnummer 1400250

God Jul & Gott Nytt År

Pentronic satsar även årets julklappspengar på framtidshopp 
åt föräldralösa barn. Vi fortsätter därför stödja SOSbarnbyar 

och som kund har du del i gåvan.



DET ”PERFEKTA ÄGGET”
- EN MÄTTEKNISK UTMANING

Har du synpunkter eller frågor 
kontakta  professor Dan Loyd på LiU, 

dan.loyd@liu.se

FRÅGA: Under en tjänsteresa till 
 Frankrike serverades vi en fyrarätters 
middag, där förrätten bland annat inne
höll ett helt skalat ägg. När jag skar isär 
ägget var vitan fast och gulan flytande. 
Vår franske värd talade om för oss att 
detta var det ”perfekta ägget”. Hur 
t illagar man ett sådant ägg?    

    Martin M  
                 
SVAR: Tillagningen av det ”perfekta 
ägget” bygger på att man kan mäta 
temperaturen med tillräcklig nog
grannhet och behärskar området vär
meöverföring. Äggvitan i hönsägget 
koagulerar vid en temperatur mellan 
60 °C och 65 °C. För äggulan är mot
svarande intervall 65 oC till 70 °C. Om 
man värmer ägget till en temperatur 
inom intervallet 60 till 65 °C kommer 
vitan att stelna, men gulan kommer 
däremot inte att stelna. Värmeproble
met kompliceras av att vitan innehåller 

FRÅGA SVAR
De frågor vi tar upp här ska ha allmänt mät
tekniskt och/eller värmetekniskt intresse.

två olika fraktioner med något olika 
stelningsstemperatur och fasom
vandlingsvärme. Förhållandet mellan 
de båda fraktionerna beror dessutom 
av äggets ålder.

Ägget anrättas lämpligen i ett 
 vattenbad som håller en konstant tem
peratur inom intervallet 60 till 65 °C. 
Man brukar använda en vattentempe
ratur på 63 eller 64 °C. Uppvärmningen 
måste styras med ett reglersystem, 
som gör att vattentemperaturen hålls 
konstant. Med hjälp av en omrörare blir 
temperaturvariationerna i vattenbadet 
mycket små. Reglersystemet kräver att 
man mäter vattentemperaturen. Det är 
förhållandevis enkelt att mäta tempe
raturen i strömmande vatten. Med en 
kalibrerad givare som är rätt installerad 
blir mätfelet mycket litet.

Tillagningen av det ”perfekta ägget” 
tar betydligt längre tid än den tid som 
det tar att koka ett vanligt ägg, vilket 
brukar ta storleksordningen 5 minuter. 
Det tar närmare en timme att tillaga det 
”perfekta ägget”. Tiden bestäms av 
differensen mellan vattnentemperatu
ren och äggvitans stelningstemperatur, 
värmemotståndet mellan vattnet och 
det område i ägget där äggvitan stelnar 
samt fasomvandlingsvärmet. I detta fall 
är temperaturdifferensen mycket liten, 
vilket är en orsak till att det tar lång tid 
att anrätta ett ”perfekt ägg”.

För att tillaga det ”perfekta ägget” 
kan man använda samma utrustning 
som används för matlagningsmeto
den ”sous vide”. Termen ”sous vide” 
kommer från franskan och betyder 
”i vakuum”. Råvaran eller maträtten 
förseglas i vakuum och man använder 
då vanligen en plastförpackning. Meto
den innebär att man tillagar maten vid 
en bestämd temperatur och det sker 
enklaste i ett vattenbad. En fördel med 
metoden är att maten kan anrättas 
utan tillsatser av matfett samt att aro
mer och näringsämnen bevaras. Man 
bör dock för säkerhets skull kontrollera 
med en extern givare att utrustningen 
kan hålla en konstant vattentemperatur.

Pentronic’s tillväxt gör att vi inrättar en ny tjänst som HR-chef. 
Cecilia Hedlund började på den nya tjänsten i oktober. 

Cecilia, som är utbildad personal vetare, har lång erfarenhet av 
 personalfrågor från bland annat bemanningsbranschen och kommer 
n ärmast från Västerviks Kommun där hon arbetat som HRspecialist.

NY MEDARBETARE PÅ NY TJÄNST

Vi välkomnar Cecilia till Pentronicteamet!



ALLA LEKTIONER FINNS NU till
gängliga på www.pentronic.se  Samt
liga lektioner baseras på Pentronics 
populära kurser Spårbar Temperatur
mätning 1 och 2, som ges regelbundet 
i Västervik och som också skräddarsys 
vid behov för att fokusera på en viss 
bransch eller teknik. Kurserna ger en 
fördjupad teoretisk insikt i temperatur
mätning, men innehåller även praktiska 
laborationer och guider för  beräkningar 
såväl som dokumentation av Era 
 mätningar. 

Kontakta oss gärna för mer infor
mation och upplysning om våra kurser.

INVENTERA BEHOVET AV 
KALIBRERING
Saknar man rutiner för kalibrering är 
det första man bör göra att nogrannt 
inventera behoven. Ofta finns många 
temperaturmätpunkter i olika tempe
raturintervall och med olika mätutrust
ning, nytt och gammalt om vartannat. 
Ett sätt att inventera är att använda 
rubrikerna i tabellen nedan.

I kartläggningen behöver man vara 
mycket noga med att dokumentera de 
mätosäkerheter respektive kravställare 
förväntar sig av temperaturmätningen 
(utifrån till exempel standarder, kvalitet 
eller reglering). 

MÄTOSÄKERHET
Ofta är tillåtna mätosäkerheter så stora 
att man själv kan göra jämförelser mot 
kalibrerade referensutrustningar. Kom 
dock ihåg att för varje jämförelse ökar 
mätosäkerheten snabbt. Bilder ovan 

Pentronics temperaturskola avrundas för den här gången med Kvalitetssäkring och Kalibrering. I 
8 nummer över 2 års tid har vi gått igenom grundläggande delar av temperaturmätning, teori och 
metoder. Redan i Lektion 3 avhandlades Spårbar Temperaturmätning och vi ska nu återvända till 
kvalitetssäkring med fokus på systematisk kalibrering.

 LEKTION 8  KVALITETSSÄKRING 
OCH KALIBRERING

Exempel på vad som kan behöva gås igenom då kalibreringsrutiner ska införas.

 Kartläggningstabell Exempel på uppgifter

1 Mätpunkt   Ugn 1, position A, hängande genom tak
2 Givare typ  Termoelement K i yttre skyddsrör
3 Temperaturområde  0 – 1000°C
4 Mätkedja   Direktansluten till temperaturindikator modell….
5 Kritiska temperaturer 630 och 870°C
6 Uppgiven max mätosäkerhet +/- 10 resp +/- 5°C
7 Mätpunkten representativ I luft nära gods. Tillsvidare ja.
8 Speciella kontrollmetoder Temperaturjämnhet i 9 punkter vid 630 och 870°C
9 Befarade felkällor  Strålningsvärme från värmeelement?

illustrerar hur mätosäkerhet adderas till 
kedjan för varje steg man tar ifrån den 
ackrediterade referenskalibreringen.

Mätosäkerheten ökar med antalet 
kalibreringssteg från det ackrediterade 
laboratoriet. Normalt är att ökningen 
uppgår till en faktor 35 i kontrollerade 
miljöer. I industrimiljö är det lätt att få 
multiplikation av mätosäkerheten med 
en faktor 10. Återigen ger val av typ 
och kvalitet på sensorer och utrustning 
stort utslag på mätosäkerheten längs 
kedjan.

BERÄKNING AV 
TOTAL MÄTOSÄKERHET
Den totala mätosäkerheten måste 
beräknas utifrån dels givna värden 
från din utrustning och dina kalibre

ringscertifikat, dels utifrån antaganden 
om felkällor. För att kunna göra detta 
korrekt krävs ofta erfarenhet av tempe
raturmätning, statistik och beräknings
verktyg som sensor eller instrumentle
verantör kan tillhandahålla. 

Ett exempel på hur en tabell med 
beräknad total mätosäkerhet kan se ut 
finns på nästa sida.



AKTUELLA KURSER

ST1
1314 mars 2019
1516 maj 2019

ST2
2123 maj 2019

Se www.pentronic.se för senaste infor
mation om kurs tillfällen. Kontakta oss 
om temperaturkurs på ditt företag.
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 Bergsliden 1, SE593 96 Västervik
Tel. 049025 85 00, Fax. 0490237 66

www.pentronic.se

PENTRONICS PRODUKTPROGRAM

• Temperaturgivare   • Temperaturtransmittrar
• Temperaturindikatorer   • Kablar  kontakter  paneler
• Handhållna temperaturmätare  • IRpyrometrar
• Reglerutrustning   • Dataloggrar och skrivare
• Kalibreringstjänster & utrustning  • Flödesmätare
• Fukthalts & tjockleksmätare  • GFM Glasflödesmätare
• Utbildningar i temperaturmätning • Elektrooptiska testsystem
   & kalibrering Anmälan för prenumeration av PentronicNytt 

gör du på vår hemsida www.pentronic.se

Proceduren för att beräkna den totala 
mätosäkerheten kan vara krävande, 
men tänk på att denna bara görs vid 
ett tillfälle givet att ingenting drama
tiskt ändras i din process. I de fall då 
det finns många mätpunkter 

HUR OFTA BEHÖVER 
MAN KALIBRERA?
En gång om året är en enkel regel om 
inget annat föreskrivs. Årsintervallet 

Kalibreringsavvikelse ± mätosäkerhet, (cirkel med rött kors ± röda pilar). Korttidsstabiliteten 
visar sig vid kalibreringstillfället. Långtidsstabiliteten, driften, ser man först efter längre tid och 
flera kalibreringar. De blå fyrkanterna markerar egenkontrollvärden, som kan ligga förskjutna 
jämfört med kalibreringarna. Tendensen hos egenkontrollserien ska dock följa kalibreringarna. 
Kraftig avvikelse är en varningssignal om att något har hänt.

Om du vill läsa mer om Värme över föring finner du det på  Pentronics hemsida  
www.pentronic.se > Nyheter > Teknikartiklar. Vill du fördjupa dig ytterligare  
och lära dig ännu mer om   tem pe ra tur mätning så finns förstås  Pentronics 
 kurser i ”Spårbar  temperaturmätning” förlagda i Västervik eller företags
förlagda om så  önskas. För mer information se www.pentronic.se

Följ oss:

SPÅRBAR TEMPERATUR-
MÄTNING 1

1314 mars 2019
1516 maj 2019

SPÅRBAR TEMPERATUR-
MÄTNING 2

2123 maj 2019

Pentronic arrangerar även före
tagsförlagda kurser.

För mer information: 
www.pentronic.se  
Anmälan och frågor: 
info@pentronic.se
Tel. 0490258500

ANMÄL DIG TILL 
UTBILDNING I VÅR

 Mätosäkerhetsuppskattning

ui Osäkerhetsbeskrivning, källor   Storlek (°C) Fördelning  

 Grundosäkerheter
1 Referensutrustning, ur kalibreringsbevis k=2 0,2 Normal   
2 Drift med tiden efter kalibreringstillfället  0,1 Rektangel  
3 Upplösning, referensindikator   0,1 Rektangel  
4 Stabilitet i referensindikatorns mätserie  0,1 Variationsbredd 
5 Gradienter i bad eller ugn   0,15 Rektangel  
6 Upplösning, mätobjekt   0,1 Rektangel  
7 Stabilitet i mätobjektets mätserie   0,1 Variationsbredd  

 Övriga osäkerheter   
8a Temperaturdrift referenssystem,   0,01 Rektangel  
8b Temperaturdrift mätobjekt,   0,014 Rektangel  
8c Gradienter över kontakt   0,01 Rektangel 
     
                                        ± Total mätosäkerhet: 0,3374 ± Avrundat: 0,4  

har antagligen ingen annan grund än 
att det är lätt att minnas. I övrigt bör 
uppställda mätosäkerhetskrav och 
erfarehetsmässig drift mellan kalibre
ringarna ligga till grund för kalibre
ringsintervallets längd. ISO 90019002 
medger sådana “insvängningsför
lopp”. 

Genom att dokumentera ”erfaren
heterna”, exempelvis genom regel
bunden egenkontroll, skaffar man sig 

ett bra underlag för förändringar av 
kalibreringsintervallet. Korttidsstabili
teten visar sig vid kalibreringstillfället. 
Långtidsstabiliteten, driften, ser man 
först efter längre tid och flera kalibre
ringar. Egenkontrollvärdena kan ligga 
förskjutna jämfört med kalibreringar
na. Tendensen hos egenkontrollserien 
ska dock följa kalibreringarna hygg
ligt. Kraftig avvikelse är en varnings
signal om att något har hänt och ett 
incitament att inleda undersökningar. 
Se figuren nedan till vänster. 


