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LABORATORIEMEDICIN 

Allergi 
-Nils Burman- 

Molekylärbiolog 

Från och med måndagen den 10 oktober har 

Laboratoriemedicin i Sunderbyn utökat 

analyssortimentet för specifika IgE-

antikroppar (allergi) med ytterligare fem 

allergen. Det gäller fyra nya födoämnen och 

en mögelsvamp.  

De nya allergenerna är; Citron (f208), Man-

darin/Clementin/Satsumas (f302), Tonfisk 

(f40), Päron (f94) och Cladosporium herba-

rum (m2). 

För en komplett lista över de specifika IgE 

som analyseras av laboratoriet vänligen se 

Labhandboken.  

 

Prov utan sänd VAS-remiss 

Vi har länge sett problemet med prov som 

kommer till de olika laboratorierna utan att 

tillhörande remiss har sänts i VAS.  I ett 

försök att minska mängden prov med icke 

sända remisser skickade vi under drygt ett 

år avvikelserapporter i Synergi på samtliga 

prov som saknade remiss. Då detta inte gav 

märkbar effekt beslutade laboratoriet att 

istället lägga in uppgifter om patient, 

svarsmottagare, prov och begärda analyser 

från rörets etikett. Den rutinen innebär ett 

merarbete för laboratoriet och vi har därför 

tagit en avgift på 100 kronor per remiss för 

detta. Upplysning om denna avgift bifogas 

även med samtliga svar som går ut på prov 

utan sänd remiss. Det är visserligen ett 

sämre alternativ än att ha en korrekt sänd 

remiss men innebär åtminstone att patienten 

får sina analyssvar. 

Efter nästan ett halvt år med den nya rutinen 

kan vi tyvärr konstatera att antalet prov utan 

sänd remiss inte heller denna gång minskar. 

För att kunna upprätthålla denna service har 

vi nu beslutat att avgiften kommer att tas ut 

per rör (istället för remiss) eftersom arbetet 

med att lägga in remissuppgifter från etiket-

ten måste utföras för varje rör. Försäkra er 

om en bra och väl kommunicerad rutin för 

att sända remisserna i VAS innan proven 

skickas eller lämnas till laboratoriet! 

Vi uppmuntrar också varje enhet att se över 

denna kostnad, som kan sökas fram i Data-

lagret som ”prov utan sänd remiss”. 

 

 

 

 

KALIX SJUKHUS 

Förändring av bemanning på la-
boratoriemedicin Kalix sjukhus 

-Ellinor Henriksson- 
Enhetschef 

Nuvarande personalsituation, bl.a. brist på 

biomedicinska analytiker, i kombination 

med mycket aktiv tjänstgöring under bered-

skap har lett till arbetsmiljöproblem för 

personalen på Laboratoriemedicin i Kalix.  

För att skapa möjlighet till återhämtning 

kommer beredskapen från laboratoriemedi-

cin i Kalix avvecklas fr.o.m. 1/2 2017.  

Samtidigt kommer bemanningen för helger 

att förändras.  

Laboratoriet kommer vara bemannat mån-

dag-fredag kl.07-22, lördag-söndag och 

röda dagar kl.07-17. 

Under den tid laboratoriet inte är bemannat 

kommer verksamheten Akut omhänderta-

gande (IVAK) utföra analys av prover.     

De har tillgång till PNA instrument, i sin 

egen verksamhet, där stora delar av analys-

behovet kommer att täckas upp. För att 

kunna analysera S-TropHS samt blodstatus 

kommer vi utbilda personal från IVAK. 

Efter utbildning kommer de tilldelas behö-

righetsintyg och få tillgång till laboratoriets 

instrument för analys av S-TropHS och 

blodstatus. 

För tillfället pågår ett intensivt arbete med 

att skapa förutsättningar för detta; utbild-

ningsmaterial, checklistor, rutiner, informat-

ion m.m. 

Allt arbete utförs i samarbete med represen-

tanter från IVAK efter ett uppdrag från 

Läns- och Närsjukvårdens ledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNA 

PNA Dagar i Boden 
-Liliann Andersson- 

-Ella Björnström- 
-Britt-Marie Huuva-Gustavsson- 

PNA-koordinatorer 

10-11 november arrangerade PNA-

koordinatorerna i NLL utbildnings- och 

informationsdagar på Bodensia och Folkets 

Hus i Boden. Konferensen vände sig till 

personal som arbetar med patientnära analys 

och provtagning på hälsocentraler, sjukhu-

sets mottagningar och vårdavdelningar samt 

till privata vårdgivare. Det var 85 deltagare 

samt 15 leverantörer som visade sina pro-

dukter.  

Program och presentationer hittar ni på 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-

inom-halso--och-sjukvard/PNA-

portal/PNA-utbildningar/ 
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