Enhet: Objektförvaltning AsynjaVisph
Västra Götalandsregionen
2019-05-14

Införande av Regional Analysförteckning,
Paket 2
Detta informationsblad gäller i första hand för driftsatta enheter i ”VGR databasen” för
AsynjaVisph dvs enheter kopplade mot Kungälv, SÄS och NÄL.

Information
Den 2 juni kommer SU att driftsättas i ”VGR-databasen” med den regionala
analysförteckningen, Paket 2. Detta medför att Paket 2 kommer implementeras i ”VGRdatabasen” för driftsatta enheter under nuvarande vecka och kommande vecka 21.
Konfigurering utförs av VGRIT och görs löpande under dagtid. Detta kan innebära att vissa
förändringar blir synliga i LabCenter innan förändringen slår igenom i beställningsbilden.
Validering av utförd konfigurering kommer ske löpande av förvaltningen under vecka 21 och
22.
Införande av Paket 2 innebär inga förändringar på funktionaliteten i AsynjaVisph utan enbart
förändringar på nuvarande analyser samt att nya analyser tillkommer.
OBS! Det är sjukhuslaboratoriets ansvar att meddela alla förändringar i
analysförteckningen, analysnamn, metoder och nivåförändringar etc.

Exempel på förändringar på ”vanligt” förekommande analyser i
AsynjaVisph
Välj rätt analys!
I de fall analyserna har ett suffix (avslutas med) med en förkortning, (SÄS) eller (SU),
se exempel nedan, så är analysen ENBART tänkt att beställas av de enheter som
skickar sina prover till detta Lab.
Exempel
- P-Bilirubin (SU) (blåmarkerad) ska bara beställas av enheter kopplade till SU.
- P-Bilirubin ska alltid beställas av övriga enheter (kopplade till Kungälv, NUsjukvården och SÄS)
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-

Cystatin C +eGFR (SU) ska bara beställas av SU- området
P-Cystatin C (Blåmarkerad analys) ska beställas av Kungälv o NU-sjukvården
S-Cystatin (SÄS) ska bara beställas av SÄS -området



Vissa analyser är inte längre enskilt beställningsbara men har då ersatts av en profil,
exempelvis Kreatinin, se printbild



Nya profiler har skapats, exempelvis Tyroidea, se printbild nedan



Nya profiler med snarlika namn finns tillgängliga i beställningsbilden. I de fall som
mottagande Lab inte analyserar alla ingående analyser i profilen kommer provröret att
sändas vidare till annat Lab för resterande analyser.
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Mappen ”Mikrobiologi, Ej sökbara analyser/grupper” har kompletterats med fler
analyser/undersökningar. Dessa analyser/undersökningar återfinns inte under ”sök analys”.

Mappstrukturen har kompletterats med fler mappar (anpassat till specialistenheterna BUM o
GYN). Ingående analyser kan självklart vid behov även beställas av andra enheter.

Pappersremisser för analyser till special Laboratorium (ex Tillväxt Lab Östra Sjukhuset)
Det finns numera specialanalyser som måste hanteras med pappersremisser. Dessa analyser har
information i LabCenter, se exempel i printbild nedan.
Förövrigt så behövs inga pappersremisser för de analyser som skickas vidare till, exempelvis
SU (undantag för Kungälv som fortfarande måste använda pappersremisser).
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