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Instruktörsbrev

Instruktörsbrevet e-postas till laboratorieombuden inom Närhälsan
Syftet med detta brev är att sprida information som rör provtagning och provhantering
samt patientnära analysarbete (PNA). Vår ambition är att månadsvis sammanställa
aktuell information till er från Laboratoriemedicin, NU-sjukvården.
Anmäl er till årets ”Studiedagar”
Det är hög tid att anmäla sig till Laboratoriemedicins Studiedagar. Gå in på
Laboratoriemedicins webb-plats, titta på programmet som har temat Djup ventrombos
(DVT) m.m, och gör din anmälan.
EDTA-SR
Närhälsan har betalat för de gamla SR-instrumenten från Vacuette (SRT 10/II) och
Handelshuset (Microsed), så dessa instrument tillhör er. När ni har slut på SR-rören
som tillhör dessa instrument, någon gång under april månad. Så packar ni ner
instrumentet i en kartong och förvarar det i ett skåp på vårdcentralen. Se till att ni också
packar ner kontrollstavarna.
Fr.o.m 1:a maj sätts inga SR lokalt. Då ska alla inrättningar inom NU-sjukvården ta
EDTA-SR som skickas in till Laboratoriemedicin Klinisk kemi NÄL. Fr.o.m detta datum
utförs endast EDTA-SR med analystiden 60 minuter. SR taget i citratrör (svart kork)
som skickas till Laboratoriemedicin besvaras med ”feltaget provrör”.
U-Teststicka analyserad utanför Klinisk kemi
Blanketten är nu uppdaterad och används endast till U-Teststicka. Urinen för
urinteststicka är endast hållbar i 2 timmar, därför ska analysen utföras på det lokala
vårdcentralslaboratoriet. Svaret skickas till beställaren.
QuantiFERON – TB
Se bifogad beskrivning.
Instruktörerna i NU-sjukvården önska er alla en GLAD-PÅSK!
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Beskrivning för QuantiFERON – TB
Provtagningsrören kan beställas från Bakerologiska laboratoriet, serologiska
avdelningen SU, tel. 031 – 3424738

Provtagning och provhanteringsanvisningar
För provtagning krävs tre vacuumrör avsedda specifikt för testet.
•

Rören skall fyllas med 1 mL, och är behandlade så att de drar den volymen. Det
är viktigt att låta röret sitta kvar på kanylen under 2-3 sekunder efter det att röret
verkar ha fyllts färdigt. Kontrollera att blodet når den svarta markeringen på röret.
Om venprovtagningset (butterfly) används, tag ett slaskrör först.

•

Efter provtagningen måste rören skakas upp och ned i minst 5 sekunder.

•

Centrifugera inte dessa rör.

•

Provtagningsrören skickas till Klinisk kemi, NÄL inom 16 timmar, där man
inkuberar rören och sedan skickar till Bakt lab SU för analys.

•

Rören skall transporteras på den ”varma” sidan i transportlådan. Har man många
Quantiferon rör kan man använda en egen transportlåda för dessa (utan
kylklamp).

Obs!
• Ha rören kvar i pappkartongen.
•

Inga etiketter på kartongen.

Detta är en förkortad version av Bakt.lab SU´s anvisning.

Hälsningar
Instruktörerna, Laboratoriemedicin NÄL
Telefon: 010-435 27 13
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