1(1)

Instruktörs-Brevet
Aktuell information från
Laboratorieinstruktörerna, NU-sjukvården

InstruktörsBrevet februari 2019 - primärvård
Instruktörsbrev

Instruktörsbrevet e-postas till laboratorieombuden inom Närhälsan
Syftet med detta brev är att laboratorieombuden ska sprida information som rör
provtagning och provhantering samt patientnära analysarbete (PNA), till berörda
kollegor. Vår ambition är att månadsvis sammanställa aktuell information till er från
Laboratoriemedicin, NU-sjukvården
Laboratoriemedicins studiedagar 2019
Glöm inte bort att anmäla till studiedagarna 20 mars eller 3 april!
Elfores
När man beställer Elfores i Asynja är numera inte anamnes/frågeställning ”tvingande”.
Men för att få ett så utförligt svar som möjligt, är det av stor vikt att ändå skriva med
anamnes/frågeställning. Önskvärt att ni meddelar era läkare som beställer elfores detta.
Drogprovtagning/Drogsvar
Vi har tidigare informerat om att det är nya drogpåsar som gäller. Öppna de gamla
påsarna och återanvänd provtransporthylsan och släng sedan resten.
De nya påsarna beställs från Klinisk kemi Uddevalla tel. 010-435 25 80,
alternativt drog.test.nu@vgregion.se
Det är även förändringar av svarsrapporter gällande drogprovsvar, se bifogat
meddelande. Analys av Kiralt Amfetamin har också startat, se bifogat meddelande.
Clinitek Status+
Det verkar som det har gått bra att ändra resultatformat på urinstickeavläsaren från SIenheter till arbiträra enheter. Nya kontrollistor är på gång. Ni får använda de gamla
kontrollistorna så länge och titta på omvandlingstabellen, så ni ser att kontrollen ligger
inom godkända gränser.
Urinprover- rätt provrör
Kom ihåg att använda det rundbottnade provröret till urinprover. Sista dagen vi tar emot
de koniska rören är 31 mars. Undantag specialanalyser där 10 ml krävs.
S-anti–TPO
I Asynja kan man även beställa plasma-TPO, men ännu så länge är det serum-TPO
som gäller (se även vår analyslista) beställs som: S-TPO-ak(IgG) under våren kommer
detta att ändras och då får ni meddelande om det.
Hälsningar från instruktörerna!
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