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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.
Så packar ni Quantiferon i transportlådan

Lägg förpackningen med rören för Quantiferon på den varma sidan i transportlådan.
Kom ihåg att sätta dit mellanväggen. Se bild.
Graviditetstest NADAL
OBS! När ni utför analysen U-hCG teststicka ska angiven tid mätas med tidtagarur.
Laboratoriemedicins Studiedagar 2016
Årets studiedagar är planerade till den 18 och 20 april. Det är samma program båda
dagarna. Gå in på Laboratoriemedicins webbplats kalender för att dels läsa det
preliminära programmet och för att anmäla dig.
Laboratorieombudets ”Checklista” över utbildad provtagande personal
En påminnelse om att lämna in ”Checklistan” över utbildad personal på er enhet.
Det gäller de personer som ni har utbildat i PNA-instrumenten för Hb, Glukos, CRP,
HbA1c/ACR och urintestremsa. Det är endast 10 av 29 inrättningar som har lämnat in
sin ”Checklista”. Undrar ni över något när det gäller ”Checklistan” ta kontakt med
Elisabeth.
EDTA-SR
Laboratoriemedicin är nu klara med inkörningen av de nya SR-instrumenten som utför
SR på EDTA-rör, (rör med lila kork). Analystid 60 minuter.
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Ni utför idag en maskinell metod på rör med svart kork, citrat. Där analystid är 30
minuter.
I regionen är rekommendationen tagen att gå över till att endast utföra EDTA-SR med
analystid 60 minuter. Det innebär att alla inrättningar inom NU-sjukvårdens
upptagningsområde ska fr.o.m 1:a maj 2016 skicka sina SR in till Laboratoriemedicin
NÄL för analys. Inga SR med analystid 30 minuter ska utföras på de instrument som
finns inom Närhälsan.
Fr.o.m 1:a mars 2016 finns möjligheten för Närhälsan att beställa SR och blodstatus på
samma rör. Använd ett EDTA-rör lila kork, 4 mL blod. Röret måste vara fyllt till
markeringen för att få svar på både SR och blodstatus. I första hand analyseras
blodstatus.
Var vänliga och se redan nu över ert lager av SR-rör för de PNA-instrument ni har på
era inrättningar.
Mer information om EDTA-SR kommer med ett laboratoriemeddelande och på
Studiedagarna i april.
Uppdaterade dokument
”Rörbroschyren” och ”Blankett för Beställning av enstaka provtagningsrör” finns nu att
hämta i ny version på Laboratoriemedicins webbplats, under Provtagning provhantering,
Anvisningar, Preanalys.
Vänliga hälsningar!
Pernilla Jörgensen
010 – 435 27 13

Elisabeth Galle Österdahl
010 – 435 27 06
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