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Planerat driftsstopp 

Lördag 26/10-19 

 

Planerat driftstopp för kemlabs och mikro-

biologens labdatasystem  lördag 26 oktober 

kl. 0830 - ca17.00. 

Lördagen den 26 oktober mellan  kl 08.30 

och  ca. 17.00 kommer kemlabs och mikro-

biologens labdatasystem att tas ur drift för 

versionsuppdatering. 

Inga elektroniska remisser tas emot och 

inga elektroniska laboratoriesvar skickas till 

VAS under stoppet. Analysverksamheten 

fortsätter dock under stoppet.  

Pappersremisser lämnas tillsammans 

med prov till provinlämning och svar på 

papper kan i brådskande fall hämtas i 

provinlämningen.  
 

Akuta prov prioriteras. 

 

OBS! Prover till Mikrobiologen som inte 

hinner registreras in i systemet på lab 

före kl 16 fredag 25/10 måste skickas med 

pappersremiss. 
 

Vänligen räkna med förlängda svarstider 

under stoppet. 

När uppdateringen är klar kan elektroniska 

remisser tas emot och elektroniska laborato-

riesvar skickas till VAS som vanligt igen. 

Vissa fördröjningar i kommunikationen 

med VAS kan kvarstå tills köade remisser 

och svar har betats av. 

Vid frågor kontakta: 

Helene Bergström, kemlab 

 tel. 072-221 20 18 

Nils Burman, mikrobiologiska lab 

 tel. 072-245 34 07, 82758. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generellt angående prover till klinisk 

kemi och klinisk mikrobiologi 

 

Provrör innehållande blod sorteras numer 

med hjälp av en automationsbana. Det är 

viktigt att etiketterna klistras så högt upp 

som möjligt under korken. Även att LID 

numret är läsbart när man håller röret upp-

rätt dvs etiketten får inte klistras upp och 

ned på röret. Automationsbanan kräver 

detta för att kunna registrera in proverna 

korrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLINISK MIKROBIOLOGI 

-Minna Ygge- 

 

Mikrobiologens breda multiplex PCR-

paneler är dyra men finns till för de svårast 

sjuka patienterna och då är de väl värda sitt 

pris. Proverna är akuta och positiva svar 

rings ut. 

Meningit/encefalit panel                        

provkod PANMEN 2040 Kr 

Respiratorisk panel                                 

provkod PANOLI 1836 Kr 

Pneumoni  panel                                    

provkod  PANPNE 2448 Kr 

Gastroenterit panel                                 

provkod PANGI 1632 Kr  

Kan vara värt att känna till att pris för 

bakterieodling är betydligt lägre: NPH-

odling 170 kr, Sputum-odling 240 kr, 

Faecesodling 182 kr, Likvor-odling 400 kr. 

 

 

-Pernilla Jatko- 

Quantiferon TB Plus  

för latent tuberkulos. 

Vi har fått in 18 avvikelser gällande otill-

räcklig blodvolym i quantiferonrör de tre 

senaste månaderna. Analys kan inte utföras 

på prover med för liten eller för stor prov-

volym, eftersom rörens insida är coatade 

med antigen och det blir fel koncentration 

om det är felaktig provvolym i rören. Det är 

mycket viktigt att rören fylls till den svarta 

markeringen på etiketten, för  

komplett provtagningsanvisning se lab-

handbokens länk till NUS. 
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KLINISK KEMI 
-Rebecca Johansson- 

Blodstatus med diff, manuell räkning 

Under hösten kommer de kliniskt kemiska 

laboratorierna, med start i Sunderbyn, att 

börja använda ett digitalt bildhanteringssy-

stem vid manuell räkning av blodceller. Det 

innebär att cellerna tittas på och bedöms via 

en bildskärm istället för i ett mikroskop 

vilket underlättar arbetet på laboratorierna 

och möjliggör bedömningshjälp på ett bättre 

sätt.  

Liksom idag kommer de flesta differential-

räkningarna att göras i cellräkningsinstru-

ment och manuell räkning endast när celler-

na avviker för mycket från det normala. 

Svartiderna för manuell räkning kommer att 

vara oförändrade, dvs dagtid på vardagar.  

I och med detta nya bildhanteringssystem 

införs 3 nya analysnamn.  

De nya parametrarna heter LKCMOR 

(leukocytmorfologi), TRCMOR (trombo-

cytmorfologi) och ERCMOR (erytrocyt-

morfologi). 

Under dessa analyser kommer morfologin 

på vita, röda och trombocyter kommente-

ras/beskrivas. T. ex Lymfocyter varierande 

mognadsgrad, erytrocyter förekomst av 

Howell-Jollykroppar, trombocyter före-

komst av jätteformer. 

Dessa cellavvikelser har tidigare kommen-

terats vid respektive specifikt cellslag. 

Omogna celler, ex blaster och myelocyter 

kommer som tidigare svaras ut med egna 

analysnamn.  

Vi har i nuläget inget spikat datum för 

denna förändring, men preliminärt i mitten 

av november. Vi återkommer på insidan och 

i labhandboken med datum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hantering gällande prover som tas och 

transporterade i is/kyla 
-Jessica Vonkavaara- 

Förberedelser  

Vissa prover skall i tas i iskylda provrör och 

transporteras i is/kyla eller bara transporte-

ras i is/kyla till Kliniskt Kemiska Laborato-

riet. Det är viktigt att följa instruktionerna 

som gäller för den analys man ska ta. Prov-

röret skall omslutas av kyla, för att mot-

verka blodscellernas omsättning, därför ska 

isbitar och vatten blandas.  

Isbitar, plastmugg, liten plastpåse alt. plast-

handske. 

Gör så här 

Isbadet bereds genom att isbitar kallt vatten 

blandas i en plastmugg 

• Lägg isbitar i en plastmugg. 

• Spola kallt vatten. 

• När vattnet är kallt – fyll på vatten plast-

muggen med is 

• Provrören stoppas i plastpåsen alt. plast-

handske och sätts i is badet, om provrör 

skall vara kylt innan provtagning, sätts det i 

is-badet. Direkt vid provtagning ta provet, 

vänd blodprovet 5gånger, och sätt tillbaka i 

plasthandsken och sedan i is-badet. 

• Transportera is-badet till laboratoriet inom         

15 minuter från provtagning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNA 

-PNA-gruppen- 

Välkommen till 

PNA- dagar 27-28 november 2019 

Temat för konferensen är: Provets väg från 

patient till analys. 

Gå in via länken och anmäl er, sista anmäl-

nings dag är 28 oktober. 

 

Anmälan här 

Program 

 

GÄLLIVARE SJUKHUS 

-Ida Lundin Jönsson- 

Gällivare lab. vill informera 

Följande prover analyseras inte på kvällen 

mellan 16.00 -22.00 samt helg: spermaprov 

efter vasektomi, urinsediment och manuella 

diffar. Detta pga. ensamarbete. Manuella 

diffar svaras ut nästkommande vardag.  

Vid planerade operationer bör BAS-test tas 

2 dagar före operation för att eventuella 

antikroppar ska hinna utredas.  

Utfört BAS-test håller 5 dygn. 
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