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InstruktörsBrevet mars 2018 - primärvård
Instruktörsbrev

Instruktörsbrevet e-postas till laboratorieombuden inom Närhälsan
Utökad svalgodling
För att vi ska utföra en utökad svalgodling måste det framgå av beställningen att vissa
kriterier uppfylls. Kriterierna är någon av följande, patienten är immunsuprimerad, har
en blodsjukdom (ex AML, KML, KLL), tumörsjukdom, står på cytostatikabehandling, har
reumatism. Frågeställningen epiglottit (struplocksinflammation) är också ett kriterium.
För att läsa mer om svalgodling hänvisar vi till analyslistan/svalgodling.
Vilket värde har en utökad svalgodling?
Det har en mycket begränsat värde. Vid bakteriella svalginfektioner hos
normalbefolkningen har man endast funnit samband mellan svalgbesvär och
betahemolytiska streptokocker grupp A, C eller G. Man har inte kunnat påvisa samband
mellan svalgbesvär och pneumokocker eller Haemophilus influenzae. Hos patienter
med nedsatt immunförsvar kan däremot utökad svalgodling i vissa fall ge värdefull
information.
Kapillär rör till HbaA1c och A/K kvot
I reagensförpackningarna för HbA1c och Albumin/Kreatinin kvot som körs på DCA
Vantage, medföljer provtagningsenheter(kapillär rör) i varje förpackning. De är inte LOTbundna utan man kan använda dem även till kassetter med annan LOT. Förut har det
blivit några över i varje förpackning, men nu går det ”jämt ut”. Är ni i behov av några
extra kapillär rör kan ni kontakta oss instruktörer, så kan vi skicka några stycken.
Laboratoriemedicins utrustningsplattform
Under införandet av utrustningsplattformen våren 2018 kommer ett stort infoflöde, och
många labmeddelanden att komma ut. Vi kommer att behöva er hjälp med att nå ut med
den informationen. Det som kommer att införas är en automationsbana, nya
analysinstrument och IT komponenter. Det är ett regiongemensamt projekt där NUsjukvården är först ut bland sjukhusens laboratorier med driftsättning.
Mer information om projektet:
http://intra.vgregion.se/sv/Insidan/amnesomraden/projekt/Projekt/Implementation-avutrustningsplattform-VGR/
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