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Klinisk mikrobiologi 
Förändrade rutiner för 
tularemidiagnostik vid 
Klinisk mikrobiologi 
NUS 
På grund av byggnadsrelaterad 
ohälsa på Klinisk mikrobiologi NUS 
kan inte längre arbete utföras i deras 
säkerhetslaboratorium (P3 lab). 
Detta innebär att odling av 
Francisella tularensis inte kan 
utföras. Odlingsprover ska därför 
skickas till Folkhälsomyndigheten i 
Stockholm. Notera att detta endast 
gäller odlingar och dessa prover 
skickas med Postnord måndag till 
onsdag. PCR skickas fortsatt till 
Klinisk mikrobiologi NUS efter 
kontakt med jourläkare, 
Bakteriologen NUS (sök via växeln). 
Serumprov för serologiskt snabbtest 
(tularemiantikroppar) skickas som 
vanligt till Klinisk mikrobiologi, 
Sunderby sjukhus. Förändringen 
gäller från och med 2022-03-01 
t.o.m. 2023-01-31.  
 /Hanna Sjöblom 

 

Blododlingsskåp till 
Gällivare sjukhus 
Ett blododlingsskåp är installerat på 
Klinisk kemi på Gällivare sjukhus och 
kommer inom kort att tas i drift. Alla 
flaskor tagna på Gällivare sjukhus 
kommer att inkuberas lokalt, vilket 
medför en snabbare inkubering med 
en snabbare tillväxt av eventuella 
bakterier/svampar. Detta är en viktig 
del i det förbättringsarbete Klinisk 
mikrobiologi arbetar med för en 
förbättrad sepsisdiagnostik i 
Norrbotten. Vidare hantering av 
positiva flaskor, så som typning och 
resistensbestämning, är fortsatt 

förlagt till Klinisk mikrobiologi 
Sunderby sjukhus.  
/Hanna Sjöblom 

Blododlingar – Kom 
ihåg! 
Det är av yttersta vikt att 
nedanstående rutiner kring 
blododlingar följs: 

• Skicka endast 2 flaskor per 
remiss då en blododling tas, 
dvs. 1 aerob och 1 anaerob 
flaska i varje remiss (VAS-
kod: aeBodl, anBodl).  

• Skriv inte ut extra etiketter 
för att få in fler flaskor i 
remissen.  

• Klistra rätt etikett på rätt 
flaska.  

• Sänd remissen! 
 

Vid frågor eller funderingar kontakta 
Mikrobiologen eller gå in och läs i 
Labhandboken. 
/Hanna Sjöblom 

Klinisk kemi 

Driftstörningar i VAS 

Vid driftstörningar i VAS går det inte 
att skriva ut etiketter och 
pappersremisser måste användas. 
Av denna anledning är det varje 
enhets skyldighet att se till att ni har 
nya pappersremisser att tillgå, då lab 
inte själva har något stort lager. 
Pappersremisser går att beställa via 
länsservice. 
Var noga med att skriva rätt 
personnr, rätt avdelning, om provet 
är akut samt telefonnr till 
avdelningen. 
När provsvar hämtas ut fysiskt i 
Sunderbyn (gäller avdelningar) ska 
rutinen som används vid uthämtande 
av blodprodukter användas 

(patientuppgifter på varje patient 
måste tas med och visas upp innan 
papperssvar erhålls). 
/Lisa Larsson 

Laboratoriemedicin 
Piteå  

Provtagningen på laboratoriemedicin 
Piteå har stängt fr.o.m 2022.03.01 
för all provtagning, både kapillär och 
venös provtagning samt utförande av 
peroral glukosbelastning. Lokalerna 
kommer byggas om för att erbjuda 
bra blodgivningsmöjligheter till Piteås 
blodgivare och samtidigt öka 
blodprodukttillgången i hela länet. 
Information har gått ut till alla kunder 
vars patienter besökt oss under 
2021. 
/Ellinor Henriksson 

Transporter av prover 
vid påsk OBS! 
Sista dagen för ALLA skickes prover 
som går exempelvis till Umeå, Lund, 
Karolinska m.fl är onsdagen den 
13/4. Prover som kommer oss 
tillhanda efter ovanstående datum 
kommer först att skickas måndag 
18/4 till Umeå och tisdagen den 19/4 
till övriga lab.  
Observera att ni själva kontrollerar 
hållbarheten på proverna ni tar. 
/Provinlämningen Sunderby sjukhus 
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PNA-Patientnära 
analyser 

Preanalys/PNA-
utbildningsdagar i maj 

Kommer hållas tillsammans med BD 
och innefatta: 

• Preanalys- Allt som händer med 
provet innan analys t.ex. venös 
och kapillär provtagning, 
rörordning, provhantering, 
vanliga preanalytiska fel. 

• Information från kemlab och 
mikrobiologen. 

• Info om Patient Nära 
Analysmetoder, Equalis, 
referensvärden. 

Det är en 2,5 h utbildning, som på en 
del ställen hålls både förmiddag och 
eftermiddag. Under lunchtid har vi 
drop-in där man kan kolla på 
vingnålen ”push-button”, eller ställa 
frågor. Det kommer ej bjudas på 
lunch eller fika. Man kommer vissa 
tider kunna följa med i utbildningen 
på länk.  
Utbildningen kommer hållas: 

2/5 Sunderbyn Aulan kl 09.00-11.30 
samt 13.00-15.30 (även länk på 
eftermiddag) 
3/5 Kalix Tjädern 09.30-12.00 samt 
13.00-15.30 
4/5 Luleå Regionhuset 1:an 13.30-
16.00 (även länk) 
5/5 Piteå Häggen 09.00-11.30 samt 
13.00-15.30 
24/5 Gällivare Aulan 13.00-15.30 
(även länk) 
25/5 Kiruna Samlingsalen 09-11.30 
(även länk) 

Ni får gärna anmäla er innan 20/4 så 
vi ser hur många som vill komma. 

Anmälan till: PNA@Norrbotten.se 
Namn: 

Vart ni jobbar: 
Vilken föreläsning ni vill närvara på: 
Eller vilken föreläsning ni vill följa 
med på länk:  

 
/Eva Wiklund 

 
Glad Påsk 
Önskar vi på 
Laboratoriemedicin 
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