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Raka Rör samling 

LABORATORIEMEDICIN 

Automationen 

Det är viktigt att etiketten på provrören 

sitter korrekt eftersom vår Automation är 

känslig när den ska plocka på provet och 

läsa av etiketten. Detta innebär exempelvis 

att etiketten inte får vara ”knycklig” eller 

sitta upp och ned, då detta kan leda till att 

det blir förlängda svarstider eller i värsta 

fall att röret ramlar av banan och spills ut. 

Se till att sätta etiketten slätt mot röret och 

rättvänd. 

 

Information från Laboratoriemedicin 

gällande skickeprover under jul- och 

nyårshelgen 

Eftersom jul- och nyårshelgen påverkar 

transporttiderna i landet så gäller det även 

för vår posthantering och skickning av pro-

ver för analys som ska analyseras av andra 

laboratorium. 

 

Prover som ska analyseras av andra la-

boratorium än inom Region Norrbotten 

Proverna måste ha ankommit till Kem lab i 

Sunderbyn senast kl. 14.00 den 18/12 för att 

hinna med den sista transporten. Det gäller 

alltså prover till exempelvis Karolinska, 

Malmö, Lund, Wieslab, Akademiska och 

Sahlgrenska med flera (med undantag för 

Umeå, se information i stycket här nedan). 

Mellan den 19/12 2019 och 6/1 2020 skick-

as inga prover, detta gäller både ofrysta och 

frysta. 

Prover som ska analyseras i Umeå 

Prover som ska analyseras i Umeå går som 

vanligt, förutom under v.52 och v.1 då 

transporten går den 22/12, 23/12, 26/12, 

29/12, 30/12, 1/1. 

Från och med 7/1 2020 går pos-

ten/transporten som vanligt igen.  

Vi vill med anledning av detta be er att ha 

lite extra koll vid provtagning, det vill säga 

att kontrollera att det aktuella provet går att 

frysas eller att hållbarheten från provtagning 

till analys är tillräckligt lång. 

 

 

 

 

 

KLINISK MIKROBIOLOGI 

-Minna Ygge- 

Snabbtest för Rotavirus och Adenovirus 

byts ut mot Enteriska virus-multiplex 

PCR-panel 

Mikrobiologen upphör med snabbtest för 

Rotavirus och Adenovirus i faeces. Istället 

har vi analysen Enteriska virus i faeces, en 

multiplex-panel för calicivirus(både Norovi-

rus I och II och Sapovirus), Rotavirus, Ade-

novirus och Astrovirus. Beställarkod i VAS: 

NORO  

Enteriska virus genompåvisning (RT-PCR) 

- Region Norrbotten 

 

Påminnelse: Blododling med svamp-

frågeställning 

Använd Mycosisflaskor (grön kork) och 

beställ svampblododling tillsammans med 

den vanliga blododlingen på samma remiss 

och med samma beställarkod i VAS-kod: 

Bodl 

-Pernilla Jatko- 

LUA eller PUA 

Vid beställning av Legionella- eller 

Pneumokockantigen i urin kommer båda 

analyserna att utföras, det är därför onödigt 

att beställa bägge analyserna. Endast en 

remiss och ett rör behövs. 

 

-Nils Burman- 

Influensa snabbtest 

Laboratoriemedicin har under årets influen-

sasäsong provuppställning av instrument för 

snabbdiagnostik av influensa på kliniskt 

kemiska laboratorierna i Kiruna och Piteå. 

Snabb PCR för influensa utförs på prov från 

akutmottagningar och akutmärkta prov på 

sjukhusen i Kiruna och Piteå den tid labora-

torierna är bemannade. Som föregående 

säsong utförs snabb-PCR på laboratoriet i 

Sunderbyn på prov från akutmottagningar 

och akutmärkta prov dygnet runt. Prov från 

inneliggande patienter och hälsocentraler i 

hela länet skickas till Sunderbyn för analys 

med ordinarie metod under dagtid. 

 

 

 

 

 

KLINISK KEMI 

-Rebecca Johansson- 

Information till VAS-administratörer 

18/11 införde klinisk kemi tre nya analys-

koder för manuell differentialräkning av 

blodceller. Vi har sett att många mottag-

ningar och avdelningar inte lagt till dessa 

med rätt ordningsnummer. Det är viktigt att 

göra detta, annars kan information missas i 

översikten LA7.  

Se till att dessa tre analyser finns i ert kli-

nikspecifika register KL2 med angivet ord-

ningsnummer. De används som svarskoder 

(ej beställning) och behöver finnas i allas 

lokala register. 

Förvalt lab ska vara närmaste kemlab uti-

från ort, dvs. SYKEMLAB, PITEKEM, 

GVELAB, KRALAB eller KLXLAB. 

Provkod Långnamn Ordnings 

nummer 

ERCMOR B-Erytrocyter, 

morfologi 

37 

TRCMOR B-

Trombocyter, 

morfologi 

39 

LKCMOR B-Leukocyter, 

morfologi 

41 

 

PNA 
 

-PNA-gruppen- 

Information från PNA-dagarna 

Arrangörerna tackar för bra uppslutning 

under PNA-dagarna i Boden.  

Mötet samlade ett 100-tal deltagare och 

utställare. 

Föreläsningar från PNA-dagarna i Boden 

finns att läsa på PNA-portalen. 

 

God Jul  

Och 

Gott Nytt År  

Önskar  

Laboratoriemedicin 
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