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-Lena Norlund-

Gravida och screeningprovtagning för hepatit B, HIV och syfilis Under perioden 1 maj-31 augusti 2014
-Peter Cettnerkommer följande undersökningar attskickas vidare till Virologen på NorrSceeningundersökning avseende hepatit lands Universitetssjukhus:
-Antigenpåvisning med immunofluoreB, HIV och syfilis erbjuds sedan tidigare åt samtliga gravida. De kliniska
scensteknik av respiratory syncytial
virus (RS), herpes simplex och
laboratorierna är av socialstyrelsen
varicella/zoster.
ålagda att frysa ned och spara serum
från gravidscreening i enlighet med
-Antikroppsbestämning med immunofluorescensteknik. Epstien-Barr
biobanksföreskrifter.
(EBV) och Puumalavirus (Nephropathia
Vi ber därför beställare av gravidscre- epidemica).
eninganalyser att de vid uppläggning av
VAS-remissen använder sig av provko- Snabbtest för påvisning av antigen anaden ”gravsc” (Gravidscreening HBs Ag, lyseras som vanligt.
HIV, syfilis), en paketprovkod som
-RS
-Rota
omfattar beställning av alla de tre
nämnda analyserna, istället för att be-Adeno
-Nephropathia epidemica (IgMställa de enskilda komponenterna var
för sig. Denna provkod genererar med antikroppar)
automatik en infrysningsetikett hos oss -Legionella pneumophila serogr. I
-Pneumokocker
varför risken för att laboratoriet av
misstag inte uppmärksammar att provet
Våra svarstider kan under semesterperiska frysas undanröjs. Det bör även
framgå i remissens kliniska upplysning- oderna vara förlängda.
ar att det rör sig om en graviditetsscreening.
BLODCENTRALEN
Om även rubella önskas så kan provkoden ”gravsc” kompletteras med provkoden ”rubell” (rubella).
För beställare hänvisade till pappersremiss ska på motsvarande vis paketbeställning användas genom att välja öglan ”Screen av gravida” i pappersremissen.

Provsvar till patienter
-Anna Lindgren-

Vi har under de senaste veckorna drabbats av ett flertal patienter som ringer
och vill veta sin blodgrupp. Vi lämnar
INTE ut blodgrupper till patienter, det
är behandlande vårdgivares uppgift.
Vi ber er p.g.a. ovanstående att inte
hänvisa patienter till oss för provsvar.
PATOLOGI/CYTOLOGI
Cellblock cytologi
-Anders Ackelid-

Numera utförs cellblock på alla exsudat;
pleura, ascites, pericard och buksköljvätska.

Rutiner för analys av kapillära Hb
på HemoCue
-Helene Bergström-

Vi vill med anledning av den genomförda HemoCue-utbildningen påminna
om följande:
B-Hb bör i första hand tas venöst, men
om kapillärt prov tas skall dubbelprov
analyseras och vid Hb mindre än eller
lika med 110 g/L får de båda kuvetterna
skilja max 8 g/L.
Vid Hb över 110 g/L får de båda kuvetterna skilja max 10 g/L
Om större skillnad uppmäts bör ett venöst prov tas för analys.
GEMENSAMT SUNDERBYN
Ny provinlämning på Sunderby
sjukhus
-Ella-Karin Blomqvist-

Den 17 mars, öppnade en ny gemensam
provinlämning på Laboratoriemedicin,
Sunderby sjukhus. Prover som ska lämnas i den nya provinlämningen är kemiska och mikrobiologiska analyser.
Patologens prover lämnas tills vidare
som vanligt i luckan.
Den nya provinlämningen är öppen
måndag-fredag mellan 08:00-16:30.
Övriga tider hänvisas proverna till den
"gamla" provinlämningen.

