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Instruktörs-Brevet
Aktuell information från
Laboratorieinstruktörerna, NU-sjukvården

Instruktörs-Brevet maj 2016 - Primärvård
Instruktörsbrev

Instruktörsbrevet e-postas till laboratorieombuden inom Närhälsan
Syftet med detta brev är att laboratorieombuden ska sprida information som rör
provtagning och provhantering samt patientnära analysarbete (PNA), till berörda
kollegor. Vår ambition är att månadsvis sammanställa aktuell information till er från
Laboratoriemedicin, NU-sjukvården
QuantiFERON
OBS! Provtagning av QuantiFeron kan endast ske måndag till torsdag, tänk på att den
provtagning som sker på torsdag ska tas i god tid så att ni kan skicka rören med
torsdagens turbil. Laboratoriemedicin Klinisk kemi NÄL ombesörjer transporten till
Mikrobiologen SU Göteborg, som tar emot dessa prov endast måndag till fredag.
Uppdaterade metodbeskrivningar
Fortsatt uppdatering av Laboratoriehandböcker för ”Metoder och Instrument” samt
”Kontroller”. Gå in på Laboratoriemedicins webbplats, vidare till Patientnära
instrument/analyser, därefter Samtliga Metodbeskrivningar och Samtliga Kontrollistor
där finns de uppdaterade dokumenten. Skriv ut de nya dokumenten, sätt in dem i
pärmen under respektive flik, kasta de gamla.
Provtagning på Laboratoriemedicin Klinisk kemi, NÄL och Uddevalla
En påminnelse inför sommaren om öppettider för provtagning. Laboratoriemedicins
öppettider vardagar är klockan 07.30 -13.00. Du bokar tid för din provtagning vardagar
mellan klockan 13.00 -14.00. Se bifogad fil.
Fyllnadsgrad av rör med ljusblå kork (koagulationsrör)
Se bifogad fil.
Koagulationsrören med transparent kork och blodvolym 1.8 mL, ska endast användas
vid barnprovtagning. Var uppmärksam på utgångsdatum!
Glukoskontroll, ”GlukoTrol level 3”
Intervallet på kontrollen är nu 9,3 -11,7 mmol/L. Erhålls resultat på Glukotrol Level 3
under 10 mmol/L, syns då felmeddelande varning/underkänd. Kontrollinställningen
behöver justeras. Detta kan göras per telefon. Hör av er till instruktörerna.
Laboratorieombudsträff
Tisdagen den 2 november 2016 kommer ni att bli kallade till den årliga laboratorieombudsträffen. Den anordnas av instruktörerna på Laboratoriemedicin NÄL.
Kallelse kommer.
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EDTA-SR
En påminnelse om att alla sänkor ska skickas till Laboratoriemedicin NÄL i EDTA-rör
(rör med lila kork 4 ml). Hållbarheten för EDTA-SR är 8 timmar i rumstemperatur och 30
timmar i kyl.
Mikrobiologiska odlingsprover ska kylförvaras innan och vid transport till
Laboratoriemedicin. De får inte stå framme på bänken längre än 15 minuter före
transportlådans avgång.
Instruktörs-Brevet återkommer i september.
Instruktörerna inom NU-sjukvården önskar er alla en trevlig, varm och skön sommar!
Pernilla Jörgensen
Elisabeth Galle Österdahl
Darinka B Andersson
010 – 435 27 13
010 – 435 27 06
010 – 435 30 34
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