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Förändringar från och med 1 juni 2019

Beställer du prover? Tar du prover? Tittar du på
analysresultat?
Då har vi viktig information till dig!
VARFÖR?
Under 2019 sker förändringar inom Laboratoriemedicin på SU i syfte att ena diagnostiken i Västra
Götalandsregionen. En regiongemensam utrustningsplattform (analysinstrument) ska införas på sjukhusets
laboratorium, liksom som på övriga labb i regionen. För att förbereda för utrustningsplattformen på SU sker de
första förändringarna 1 Juni 2019.

VAD KOMMER ATT HÄNDA?


RÖR: Klinisk kemi kommer att gå över till plasma som primärt provmaterial och det innebär byte av rör vid
provtagning. De vanligaste analyserna (ca 60 st) kommer därmed att analyseras i plasma istället för serum.
Se listan (Info lista förändring av analyser) över analyserna. Följ provtagningsanvisningarna i LabBest. Vid
provtagning väljs Li-heparinrör med gulgrön kork. Beställ rör på Marknadsplatsen. För detaljer se lista
artikelnummer rör och etikett.
Förkortning av rörtyp på etiketten byter namn till regiongemsamma benämningar som motsvarar
korkens färg.
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ANALYSER: För majoriteten av analyserna som går över till plasma sker inget nivåskifte eller ändring av
referensintervall.



Observera att P-Kalium kommer att få nytt referensintervall vid byte till plasma.
P-kalium

Vuxna:
Barn:

3,5-4,4 mmol/L
0-7 dagar

3,2-5,5 mmol/L

8 dagar-4 veckor 3,4-6,0 mmol/L
1-6mån

3,5-5,6-mmol/L

6mån-1år

3,5-6,1 mmol/L

>1år<18 år

3,3-4,6 mmol/L
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ANALYSNAMN: Vi inför regiongemensamma analysnamn som baseras på nationell standard. Det innebär att
vi kommer att ha en enhetlig nomenklatur i VGR (samma analys har samma namn oavsett var i regionen
analysen utförs). Det skapar förutsättningar att presentera resultat i journal på nätet eller i NPÖ samt
förbereder för framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Införandet av regional analysförteckning kommer synas i beställning- och svarssystem (LabBest/CR) och på
etiketten. I några fall skiljer sig namnen från dagens, i några fall förblir de oförändrade. De analyser som ändras
mycket är sammanfattade i listan (Info lista förändring av analyser)
Vissa analyser har ett (SU) suffix i namnet, välj den analysen om dina prover ska analyseras på SU (i LabBest finns
bara ett alternativ). När SU byter till ny utrustningsplattform kommer nomenklaturen bli enhetlig i hela regionen.
Exempel på förändring i analysnamn:
Nuvarande Namn

Nytt Namn

CRP, S-

CRP (SU), P-

B-12, S-

Kobalamin, P-

Cu, U-

Koppar, U-

aB-Syrgasmättnad

sO2, Hb(aB)-

aB-Syrgasmättn.(PNA)

sO2 (PNA), Hb(aB)-

Pleura-, Pleu-, Pleuravätska-

Plv-

Pericard-

Pkv-

LabBest:
Vid beställning i LabBest Order:
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Nuvarande sortering i flikar kommer inte påverkas för kemi, immunologi och bakteriologi men för virologi
kommer 3 underflikar slås samman till en flik, i och med att strukturen ändras till att provmaterialet ingår i
analysnamnet.
Svar i CR: Svarsnamn kommer uppdateras till de nya, men flertalet analyssvar kommer ligga kvar på samma rad
som tidigare namn. De analyser som byter till plasma som provmaterial kommer presenteras på en egen rad intill
den serumanalys som den ersätter. Flertalet virussvar kommer ge upphov till nya rader relaterat till provmaterial.



ETIKETT: Samtidigt kommer vi också att införa nytt etikettformat som är samma för hela regionen. Nya
etiketten passar i befintlig LabBest skrivare. Beställ nya etiketter från Marknadsplatsen.
Från 16 maj kan de nya etikettrullarna sättas i LabBest skrivaren och senast 31 maj behöver bytet vara gjort.

MANUELLA RUTINER
Inom SU kommer en ny flaggetikett utan nummerserie att införas för att användas vid datastopp.
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För kunder utanför SU finns en ny etikettremiss att beställa från Marknadsplatsen (artikelnr: 106030430).
Kommer att börja levereras 24/5. Denna gäller från 1 juni 2019. Nästa uppdatering sker kvartal 1 2020.

NÄR:
Dessa förändringar genomförs lördag 1 juni 2019.
Klinisk kemi: Övergången kräver ett längre stopp (ca 8 timmar, kl. 10-18) i Klinisk kemis
laboratorieinformationssystem (LIS). Under stoppet kan LabBest-etiketter skrivas ut med beställningar och prover
tas fortfarande i serum. Proverna kommer att hanteras manuellt på laboratoriet och resultaten kommer att
meddelas per telefon. Analysresultaten kommer att registreras när uppdateringen är klar så att dessa resultat
kan ses i CR. Resultatet kommer visas på en ny kolumn eftersom det registreras manuellt och er beställning
kommer förbli obesvarad i CR. Akuta prover prioriteras och vi räknar med förlängda svarstider. Historiska data
finner man i CR.
PNA-instrument kommer att fungera under stoppet och svaren kommer att föras över till CR när uppdateringen
är klar.
När labb meddelar via ”viktigt meddelande” att uppdateringen är klar ska LabBest startas om och Li-Heparinrör
ska börja användas till de analyser som bytt provmaterial.
Klinisk mikrobiologi (bakteriologi och virologi) samt immunologi och transfusionsmedicin kommer fungera som
vanligt med digitala beställningar och svar.
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INFORMATION:
Den 1 juni publiceras information om förändringarna löpande på intranätet under ”Viktigt
meddelande”.
Samlad information om projektet finns på intranätet:
http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Omrade4/Omradesinfo/Projekt/Nyutrustningsplattform-inom-Laboratoriemedicin/
Och på externa hemsidan:
https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/laboratoriemedicin/

FÖR AVDELNINGAR ATT FÖRBEREDA:






Beställa nya etikettrullar i Marknadsplatsen.
Installera de nya etikettrullarna i LabBest-skrivaren (tidigast den 16 maj)
Beställa nya Flaggetiketter för datastopp/manuella rutiner i Marknadsplatsen (från 8 april).
Beställa Li-Heparinrör i Marknadsplatsen.
Informera vid upprepade tillfällen på avdelningen om förändringen.
Sätta upp listan över de analyser där det sker stor förändring i analysnamn eller plasma vid LabBest-datorn.

Lördag 1 juni





Kl 09.00 - Sista inlämning av prover till Klinisk kemi för analys innan datastopp.
Under datastoppet: Lägg beställningar i LabBest och skriv ut etikett med beställning.
Ta prover i serumrör
Skriv ut underlag för att ta emot labsvar som meddelas per telefon.

http://intra.sahlgrenska.se/sv/SU/Organisation/Omrade4/Omradesinfo/Projekt/Nyutrustningsplattform-inom-Laboratoriemedicin/


Följ info löpande på intranätet under ” Viktigt meddelande”

Efter datastoppet




LabBest-datorn kommer att kräva en omstart då uppdateringen är klar. Se info intranätet under ” Viktigt
meddelande” eller informationsruta i LabBest
Byt till Li-Heparinrör för de analyser som bytt provmaterial
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