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Instruktörs-Brevet
Aktuell information från

Laboratorieinstruktörerna, NU-sjukvården

Instruktörs-Brevet Februari 2016 - Primärvård
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.
EDTA-SR
På grund av datatekniska skäl finns det inte någon möjlighet att succesivt införa den
nya rutinen att ta B-SR i EDTA-rör. Därför blir det skarpt läge fr.o.m måndagen den 7
mars 2016, då tar Laboratoriemedicin Klinisk kemi NÄL endast emot B-SR som är taget
i EDTA-rör. Analystid 60 minuter.
Gör slut på det lilla lagret av SR-rör ni har för den maskinella metod ni använder på ert
lokala lab (Vacuette eller MicroSed). Det är rören med citrat och svart kork.
Därefter går ni över till att ta B-SR i EDTA-rör (rör med lila kork 5/4mL) och skickar det
med transportbilen till Laboratoriemedicin Klinisk kemi NÄL.
Westergrens standardmetod ger mer korrekta svar och en bättre reproducerbarhet.
Metoden används redan i andra delar av regionen.
Se laboratoriemeddelande: EDTA-SR, nytt system och provtagningsrör.
Utskick av kapillära PK-rör
De vårdcentraler som beställer kapillära rör för PK från Laboratoriemedicin Klinisk kemi
NÄL. Var vänliga uppdatera er beställning. Enligt vår statistik över analyserade kapillära
PK skickas det ut många fler rör än vad som kommer tillbaka för analys. (Utskicket av
kapillära PK-rör sker på torsdagar).
Quantiferon-förpackningen
Enligt mikrobiologen SU Göteborg ska inte förpackningen till Quantiferon märkas.
Förpackningen ska återanvändas och det innebär merarbete för labpersonalen att ta
bort klisteretiketterna. Rören märks som tidigare.
Återlämning av Afinion-instrument
Ni som har de gamla Afinion-instrumenten för P-CRP stående hos er. Kontakta
Charlotta Jonsson representant från Alere, på telnr: 08 – 544 812 18. Hon kommer och
hämtar dem på er vårdcentral. Det är bra om ni har originalkartongen kvar att packa ner
instrumentet i. Om inte löser Charlotta det.
Lokalt tagna provrör
De provtagningsrör ni har tagit på vårdcentralen för att utföra lokala tester som Hb,
Glukos, CRP och urinteststicka ska inte skickas med transportlådan till Laboratoriemedicin Klinisk kemi. Om ni skickar in dessa rör till laboratoriet kommer de att
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analyseras och vårdcentralen får betala en gång till för analysen samt att doktorn får
dubbla provsvar.
Påminnelse om! CHECKLISTOR
Det är 9 vårdcentraler i vårt område som inte har lämnat in sin ”Checklista” över den
personal som har utbildats i instrument som QuikRead go för CRP, DCA Vantage för
HbA1c och ClinitekStatus+ för urinteststickan. Utbildningarna har genomförts av
laboratorieombuden.

Vänliga hälsningar!
Pernilla Jörgensen
010 – 435 27 13
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