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LABORATORIEMEDICIN 
-Helene Bergström- 

 

NYA URINRÖR för både Kemlab 

och Mikrobiologen 

 

Nu inför Laboratoriemedicin vakuumrör 

med överföringsrör för urinprover (art nr 

28333 och 28334).  Dessa ska användas till 

samtliga urinprover till kemlab UTOM 

SEDIMENT, som fortfarande ska tas i rör 

med  konad  botten (art nr: 16580). 

 
Även till Mikrobiologens urinodlingsprover 

ska de nya urinrören (art. nr 28333 ) an-

vändas, eftersom vårt nya utodlingsinstru-

ment fungerar bäst med dessa rör. 

Dessutom ska urinprover med flera odlings-

frågeställningar tas i separata rör (1 rör för 

svamp-urinodling, 1 rör för sedvanlig urin-

odling, 1 rör för GBS-urin-odling etc.).  

För urinanalyser som utförs av andra lab, 

se respektive labs provtagningsanvisningar. 

 

GÄLLANDE SKICKEPROVER 

 
Prover som ska skickas till lab utanför Sun-

derbyn och Umeå, MÅSTE tas måndag- 

onsdag och skickas med transportlådan 

innan kl 15.00 för att säkert hinna fram till 

laboratoriet innan helgen. Många prover 

håller inte över helgen, samt går inte att 

frysa in och måste då kasseras. Var noga att 

kontrollera provtagningsanvisningarna och 

boka patienten efter anvisningen. 
 

NEDLÄGGNING AV 

URINSTICKA/ URINSTATUS I 

SUNDERBYN 

 
Kemlab i Sunderbyn har beslutat att lägga 

ner analysen U-sticka pga för litet antal 

prover, samt att många prover är äldre än 

fyra timmar redan vid ankomsten till labora-

toriet. 

KLINISK KEMI 
-Elisabet Söderström- 

 

Vi har fortsatt arbetet på kemlabb för att 

också kunna gå över med våra hormon-, U-

drogscreen- och proteinanalyser till Abbotts 

Architectinstrument under hösten. 

Det medför att vi vid alla sjukhus-labb i 

Region Norrbotten kommer att gå från hög-

känsligt Troponin T  (hs)  högkänsligt 

Troponin I (hs).   
Övergången är planerad i dialog med kardi-

ologerna.   

Resultat från nya Troponin Ihs metoden är 

inte jämförbara med resultat från Troponin 

Ths då man inte mäter samma protein. Tro-

ponin Ihs kommer därmed att presenteras på 

ny rad i labblistan med ny analyskod: 

TrpIhs. 

Nya könsspecifika referensintervall 

kommer att införas och resultat över 

dessa gränser rödmarkeras i VAS:  

Kvinnor: <16 ng/L  

Män: <35 ng/L 

Preliminärdatum för denna övergång är     

14 /11 om allt flyter på, men om behov 

uppstår att flytta fram detta datum  några 

dagar, så gör vi det. Fr.o.m. startdatum 

kommer vi att styra om alla Troponin Ths 

beställningar, till att analysera och svara ut 

Troponin Ihs. 

För de patienter som börjat följas med Tro-

ponin Ths och där det finns behov av ett 

uppföljande TropThs värde kommer det 

finnas möjlighet att få detta. Men då behö-

ver vi en papperskonsultremiss med eget 

serumrör märkt med namn och person-

nummer där det tydligt framgår att svar på 

både Troponin Ihs och Troponin Ths öns-

kas. Denna rutin kommer att finnas under 2 

dygn framöver från övergången.   

Information när övergången blir av kommer 

att finnas i Labhandbokens Nyheter men 

också annonseras via Insidans Driftinform-

ation. 

En ny version av ”Akuta Hjärtan” kommer 

också att publiceras i samband med det. 

De övriga analyserna kommer vi successivt 

att gå över med senare under hösten och 

mer information om detta kommer att finnas 

framöver i Labhandsbokens Nyheter, via 

Driftinformation på Insidan och i kom-

mande Raka Rör, så håll utkik. 

 
 
 

KLINISK MIKROBIOLOGI 
-Minna Ygge- 

Mikroskopi för svamp på nedre luft-

vägsprover 

Svampmikroskopi med specifik svampfärg-

ning på nedre luftvägsprover utförs endast 

begäran. Om direktmikroskopering för 

svamp önskas på nedre luftvägsprover ska 

detta beställas på remissen, använd 

VASKOD MIKRO. 

 

Diagnostik av Puumala, Herpes Sim-

plex och Varicella 

Mikrobiologen utför endast snabbtest för 

Puumala IgM, kompletterande serologi 

skickas tills vidare till Viruslab i Umeå. 

Detta gäller även antigenpåvisning för HSV 

och Varicella.  

Påminnelse om analyspaket 

Dessa analyspaket finns för Mikrobiologens 

blodprover! 

 

Koden GRAVID genererar HBsAg, HIV 

och Syfilis. 

Koden BLODSMI genererar Hepatit B, 

Hepatit C och HIV. 

Koden FERT genererar HBV, HCV, HIV, 

HTLV och Syfilis. 

Koden ASYL genererar HBV, HCV, HIV 

och Syfilis. 

Använd dessa när ni lägger upp prover! 

 

BLODCENTRALEN 
-Marie Lundgren- 

 

Blodcentralen - Information om gil-

tighet för blodgrupperingar 

 
Blodcentralen vill förtydliga vad som gäller 

för blodgrupperingar och dess giltighetstid. 

En blodgruppering som finns i Inter-

info/VAS blir aldrig ogiltig. Däremot har 

blodcentralen lagt till en rekommendation 

om att blodgrupperingar som är äldre än 10 

år bör tas om. Idag är analysering och resul-

tatregistrering automatiserat till skillnad 

från ca 10 år sedan då allt skedde manuellt 

vilket ökade risken för fel.  

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/Raka-Ror-samlingssida/

