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Instruktörs-Brevet
Aktuell information från
Laboratorieinstruktörerna, NU-sjukvården

InstruktörsBrevet april 2019 - primärvård
Instruktörsbrev

Instruktörsbrevet e-postas till laboratorieombuden inom Närhälsan
eSwab- rör
Man får inte köpa lösa nasopharynxpinnar och använda i eSwab-rör som en lösning för
att inte behöva köpa det blå provtagningssetet. På Laboratoriemedicin när vi odlar röret
i utodlingsroboten, så hamnar pinnen på snedden och kan inte sättas tillbaka ner i röret
efter utodling, den sticker ut och då riskerar man kontaminering av proverna (Pinnen
böjs ju i röret så när man skruvar av korken är pinnen krokig).
Om man misslyckas med provtagningen får man däremot ta en ny pinne från ett set
med samma färg på korken.
Aldosteron/Renin kvot
Observera att denna analys ska transporteras fryst eller i rumstemperatur, inte i kyla.
Vi rekommenderar att ni centrifugerar röret (lila EDTA – rör) och pipetterar av plasman
för att sedan frysa den. Skickas sedan till Klinisk kemi NÄL som frysprov, som i sin tur
vidarebefordrar det till Klinisk Kemi Sahlgrenska, för analys.
Etiketter på provrör
Det är viktigt att etiketterna sitter på ordentligt på provrören, annars kan det orsaka
problem på vår automationsbana.
eGFR
Tyvärr har det varit lite rörigt kring denna analys/uträkning. Klinisk kemi NÄL lämnar inte
ut denna beräkning än (kommer snart). Vid önskemål om uträkning av eGFR så får ni
skriva allmän remiss med analys: Krea och eGFR så vidarebefordrar vi det till SU så
länge.
Kontrollista för U-teststicka, Clinitek Status
Nu finns omarbetad kontrollista och metodbeskrivning för U-teststicka med arbiträra
enheter att hämta på vår hemsida. Analysen heter U-testremsa i AsynjaVisph.
Ommärkning av gamla provtagningsunderlag
Vi önskar få hjälp med att märka om de gamla provtagningsunderlagen, system 8:2,
från NU-sjukvården. Anvisning om detta läggs inom kort i era provlådor.
Studiebesök på Laboratoriemedicin
Glöm inte att anmäla er till Birgitta om ni vill komma på studiebesök 2 eller 16 maj.
Kl. 13.30 – 15.30
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