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Instruktörs-Brevet
Aktuell information från
Laboratorieinstruktörerna, NU-sjukvården

InstruktörsBrevet september 2019 - primärvård
Instruktörsbrev

Instruktörsbrevet e-postas till laboratorieombuden inom Närhälsan
Hoppas att ni alla haft en skön sommar och en stärkande semester!
Denna gång var det ganska mycket information, så instruktörsbrevet är på två sidor.
Laboratorieombudsträff
13 november 2019 är det dags för den årliga träffen för primärvårdens labombud, se
bifogad inbjudan.
PK – rör
Obs! använd bara blå citratrör som drar 2,7 ml till PK och övriga koagulationsanalyser
som tas på vårdcentralerna. Inga mindre delvolymsrör. Marknadsplatsens nr:
103 280 483

Blodstatusrör
Några har beställt EDTA-rör med lila/vit kork 5/2 mL, även det ett mindre delvolymsrör.
Blodmängden räcker inte till B-SR. Använd lila/svart kork 5/4 mL. Marknadsplatsens nr:
200 000 987

Kapillär PK provtagning
På förekommen anledning vill vi påminna: För att ta kapillära PK skall man ha körkort
d.v.s. en liten utbildning av oss instruktörer. Under våren och sommaren har vi sett att
feltagna kapillära PK har ökat.

HemoCue Hb
Avtalet som innebar gratis service och reparation av HemoCue Hb 201 DM har upphört,
vilket innebär att kunden själv får stå för kostnaden. Detta gäller enbart Hb
instrumenten, för Glukos 201 DM RT gäller fortfarande fri service. Vi instruktörer kan
ordna ganska mycket själva, men ibland måste instrumenten skickas vidare till
HemoCue.

AsynjaVisph beställningar
Kontrollera så ni inte gör ”vanliga beställningar” med (SU) efter analysnamnet. Det
sorteras då inte ut från vår automationsbana och analyseras inte heller då det har
beställningen till SU. Risken är att dessa analyser inte upptäcks och inte heller blir
analyserade.
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Kungälvs beställningsblankett
Kommer patient med beställningsblankett från Kungälvs sjukhus så måste denna också
skrivas över på NÄLs beställningsblankett precis som från övriga sjukhus.

Vacuum rör till urinprov
Vaccumröret för urin som ska användas är:
Vacuettes rör 6,5ml med rund botten, Marknadsplatsens nummer: 200000988
Dessa ska användas till U-alb/krea kvot, elfores, urinodling och urin-chlamydia.
Vi får in en hel del stora vaccumrör och dessa har Mikrobiologen svårt att använda vid
urinodling och chlamydia analys. De ”gamla” rören med konisk botten kan man också
använda till urinodling. Marknadsplatsens nr: 102769965.
Se över så att rätt Marknadsplatsnummer ligger inne på era beställningsmallar, när ni
beställer alla sorters rör. En del nummer har ändrats, så kolla en gång extra så att rätt
rör ligger inne på mallen.

Ny färg på eswab korken – rosa blir vit
Se bifogat laboratoriemeddelande.

Hälsningar instruktörerna,
Pernilla Jörgensen
010 – 435 27 13

Birgitta Olofsson
010 – 435 27 26
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