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KLINISK MIKROBIOLOGI 

-Minna Ygge- 

Rätt VAS-koder för analyspaket 

Påminnelse om analyspaket  

 

Dessa analyspaket finns för Mikrobio-

logens blodprover!  

Koden gravsc genererar HBsAg, HIV 

och Syfilis.  

Koden blodsm genererar Hepatit B, 

Hepatit C och HIV.  

Koden fertut genererar HBV, HCV, 

HIV, HTLV och Syfilis.  

Koden asylsc genererar HBV, HCV, 

HIV och Syfilis.  

Använd dessa när ni lägger upp prover! 

 
-Gunnar Granberg- 

 

Förlängd skickeperiod av vissa mi-

krobiologiska analyser 

Virologi: 

Under perioden fram till och med 30/9 

2018 kommer följande undersökningar 

att skickas till klinisk mikrobiologi, 

Norrlands universitetssjukhus. 

Antigenpåvisning med immunofluore-

scens (IF) av: 

- RSV (respiratory syncytial virus). (Vi 

på Mikrobiologiska Laboratoriet i Sun-

derbyn utför dock snabbtest). 

- Herpes simplex. 

- Varicella-zoster. 

Antikroppsbestämning med immu-

nofluorescens: 

- Puumalavirus (sorkfeber, Nephro-

pathia epidemica). (Vi på Mikrobiolo-

giska Laboratoriet i Sunderbyn utför 

dock snabbtest). 

 Använd Umeås remiss klinisk mikro-

biologi med rosa kant. 

Önskas snabbtest beställs analysen 

elektroniskt via VAS eller via pappers-

remiss. Mikrobiologiska laboratoriet 

kommer att utföra och besvara snabbt-

esten. Provet skickas vidare för verifie-

rande analys till Umeå som skickar ut 

ett eget svar. 
 

KLINISK KEMI 

-Rebecca Johansson- 

Nyhet från Umeå 

Fr o m 171101 analyseras läkemedels-

koncentration och antikroppar mot 

TNF-hämmarna Infliximab och 

Adalimumab på klinisk immunologi 

NUS. 

Analyserna finns att beställa på senaste 

versionen av klinisk immunologis re-

miss eller på raden ”övrigt”, på äldre 

remissversion. Datum för senaste läke-

medelsdos skall anges. Se även prov-

tagningsanvisningar i Umeås labhand-

bok. 

Kommande metodbyten 

 

Arbetet med att flytta över fler analyser 

till våra nya instrument pågår. Nästa 

analyser på tur är proteinerna som ingår 

i en serum-elfores, dvs albumin, oro-

somukoid, haptoglobin, alfa-1-

antitrypsin, IgG, IgA och IgM. Den 

immunkemiska metoden för albumin 

som nu ingår i en elfores kommer att 

utgå och alla albumin kommer att ana-

lyseras med den BCP-metod som nu 

används i rutinkemin. Bytet kommer att 

ske under januari månad. 

 

Nya analyser i Gällivare 

 

I och med byte av analysinstrument har 

vi nu äntligen möjlighet att analysera 

vissa antibiotikakoncentrationer i Gälli-

vare.  

13/12 börjar klinisk kemi i Gällivare att 

analysera serumkoncentrationer av 

Vancomycin och Tobramycin. Provtag-

ningsanvisningar finns i labhandboken, 

vanliga serumrör med guldgul kork 

gäller. 

 

 

 

 

 

Ändring i Piteå kemlab’s               

analyssortiment 

 

Fr.o.m måndag den 18 december 2017 

skickas TSH, FT4 och FT3 till Kemlab 

Sunderbyn. 

 

PNA 
-Britt-Marie Huuva Gustavsson- 

-Liliann Andersson- 

 

VAS-koder till urinstatus 

 

Några mottagningar i vården har hört av 

sig till laboratoriemedicin angående en 

VAS-kod som ingår i urinstatus som 

analyseras ute i primärvården. 

Det är några hälsocentraler som       

använder u-albQ istället för u-protQ. 

Stickan analyserar protein, inte albu-

min. 

Ni som har VAS-kod u-albQ i ert     

analyspaket för urinstatus måste ändra 

den koden till u-protQ. 

 

God Jul  

Och 

Gott Nytt År  

Önskar  

Laboratoriemedicin 
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