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-Lena NorlundLänschef
Det finns två alternativ när man väljer
hur fort en analys ska behandlas inom
laboratoriemedicin; antingen som rutin
eller som akut. När ni ringer ut vår personal, utanför kontorstid, som ligger
hemma i beredskap för att utföra laborativt arbete är analysen per definition
akut.
Driftstopp Kliniskt kemiska- och
mikrobiologiska laboratoriernas
labdatasystem C5LIMS
Söndag 15/6 kl 07:00 stoppas laboratoriets labdatasystem C5LIMS för kemlab
och Mikrobiologiska laboratoriet för
plattformsbyte.
Inga elektroniska sändningar av kem
och mikrobiologi-remisser från VAS
kommer att kunna läsas in i labdatasystemet under stoppet. Inga elektroniska
svar kommer heller att sändas. Papperssvar hämtas på respektive lab. Svar till
akuten Sunderby sjukhus skickas med
”blodhissen”
Labdatasystemet C5LIMS beräknas
komma igång igen söndag kväll. Under
Driftsinformation på insidan meddelas
när det går att börja sända elektroniska
(VAS) remisser igen.
Under stoppet kommer det att vara
längre svarstider, vi ber er ha överseende med det.
Akuta prover kommer att prioriteras.
OBSERVERA, kontrollera att ev.
pappersremiss är korrekt ifylld
med patientdata och svarsmottagare.

Prov till Mikrobiologiska lab
alla prov som tas efter kl.16:30 på lördag måste åtföljas av pappersremiss.
Övriga sjukhus i länet
Prov till klin kem lab
Prov till kemlab på andra sjukhus än
Sunderbyn: VAS-etikett på rör kan
användas som remissunderlag, alternativ pappersremiss.
Prov till kemlab i Sunderbyn som inkommer under C5LIMS-stoppet måste
åtföljas av kemlabs pappersremiss för
att analyseras.
Prov till Mikrobiologiska lab
Alla prov som inkommer till mikrobiologiska lab efter kl.16:30 på lördag
påbörjas.
Vid frågor kontakta:
Ellinor Henriksson kemlab tel 0727055202
Nils Burman kemlab tel 072-2453407
Inger Larsson Mikrobiologiska lab tel
82732
Christina Tjärner Mikrobiologiska lab
tel 82718

-Gunnar GranbergANA, nDNA, ENA, AMA, SMA, PCA
Under perioden vecka 29-32 kommer vi
av personalskäl att skicka analyserna
ANA, nDNA, ENA, SMA (glatt muskel
antikroppar), AMA (mitokondrieantikroppar) och PCA (parietalcellsantikroppar) till laboratoriemedicin, klinisk
immunologi, Umeå.
Under denna period ska ni inte skicka
elektronisk remiss utan skriv på pappersremiss, helst direkt på Umeås remiss för Klinisk Immunologi från och
med torsdag 10/7 och 4 veckor framåt.
Lämna prov och pappersremiss till oss
på laboratoriemedicin i Sunderbyn så
skickar vi dem vidare till Umeå.
Serumrör med gul propp.
Remisser till Klinisk Immunologi i
Umeå finns att hämta hos oss på mikrobiologen.
Vi beklagar denna olägenhet för er.

MIKROBIOLOGEN
-Peter Cettner-

REMISS URINODLING VIKTIG
INFORMATION
Det finns ett fält på den elektroniska
urinodlingsremissen som måste besvaras för att remissen ska kunna sändas;
”KAD (J/N)”; man ska här ange om
patienten har KAD med antingen ordet
ja eller ordet nej. Var snäll och skriv
inget annat i detta fält än just något av
orden ja eller nej, då annan information eller andra bokstäver än ja respektive nej medför att KAD-informationen
inte förs över till labdatasystmet
Sunderby sjukhus avdelningar och
C5LIMS. Information om huruvida
mottagningar
patienten har KAD eller inte, är nödProv till klin kem lab
vändig för att vi ska kunna handlägga
alla prov som tas fr.o.m söndag morgon
och tolka blandfloror i urinodlingar rätt.
och som måste analyseras omgående
Det sparar tid både för patienten, bestälmåste återföljas av pappersremiss.
laren och laboratoriet.

KEM LAB
Fertilitetsundersökningar
-Ewa-Marie WallströmSå är det snart sommar och semester
igen! På grund av mindre personal,
kommer analys av spermaprov, vid
Sunderby sjukhus, tyvärr inte att kunna
utföras under perioden 16 juni-25 augusti 2014.

Kem lab/Blodc. Sunderby sjukhus
-Karin GoldkuhlUnder semesterperioden 16 juni- 17
augusti kommer vi i stort sett att ha
samma service som vanligt. För
utredningsprover kan svarstider bli
något förlängda.
- Rebecca JohanssonVid akuta situationer när man inte
lyckats etablera en venös infart kan en
intraosseös nål sättas. Ur en sådan nål
kan man aspirera benmärgsvätska.
Denna vätska går inte att likställa med
blod, så önskas analyser från klin kem
lab finns en provtagningsinformation i
labhandboken att följa.
Vissa rutinkemiska analyser kan
utföras efter centrifugering, men
analyser i helblod och
blodgrupperingar går inte att utföra.
-Eva SidenUnder tiden 9 juni – 31 augusti,
kommer endast akutmärkta prover
att analyseras på
Laboratoriemedicin vid Gällivare
sjukhus. Detta på grund av den lägre
personalbemanningen vi har under vår
semesterperiod.
-Gun JanssonUnder perioden 16 juni – 17 augusti
2014 har laboratoriemedicin Piteå
älvdals sjukhus ändrade öppettider.
Vi finns här mellan 07.00 – 21.30
Måndag – Söndag.
Vid akut behov av laboratorietjänster
efter 21.30 finns en Biomedicinsk
analytiker i beredskap.
Ta provet och sänd remissen som
akutprov till laboratoriet.
Aktuella telefonnummer kommer att
finnas på akuten.
Blod för ur-akut bruk
Två påsar 0 Rh D-negativt blod
kommer att finnas tillgängligt i vår
utlämningsbank.
Våra svarstider kan under
semesterperioden vara förlängda.

BLODCENTRALEN
- Marie Lundgren-

Byte av server på blodcentralens
datasystem sker den 17/6 ca kl.12.00.
Detta innebär att blodcentralens
datasystem Prosang är stängt och
InterInfo (i VAS) kan inte nås.
Reservrutin används på blodcentralen
mellan ca. 12.00-15.00 den 17/6.
För att underlätta så är det önskvärt att
blod-, trombocyt- och
plasmabeställningar för patienter
som ska transfunderas under dagen
lämnas in före kl. 10.00 så att
enheterna kan reserveras i Prosang
innan stoppet.
En påminnelse, var noga med att fylla
i svarsmottagare på blodcentralens
remisser.
PNA
-Britt-Mari Huuva Gustavsson”Ett nytt pilotprojekt med automatisk
överföring av information från
analysinstrument till VAS kommer att
startas under juni – augusti. Vi
kommer att testa ett nytt PNA
dataöverförings system. Detta system
kommer att testas på IVAK i Kalix,
IVA i Sunderbyn och hjärtmott i
Piteå.”

-LaboratorieinstruktörernaTill alla användare av SofiaBox
eller annan transportbox
Boxen används i stort sett dagligen för
transport av blod, urin, faeces och
övrigt provmaterial
För att undvika smittspridning
rekommenderar vi att ni torkar
transportboxen
invändigt
med
ytdesinfektion med rengörandeverkan.
Detta bör ske när den tomma boxen
kommer tillbaka till er.

Vi på Laboratoriemedicin önskar Er
en riktigt skön
sommar, så syns
vi i mailen till
hösten!

