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Klin kemlab i Sunderbynett av
Equalisexpertlab

KLINKEMLASI GÄLLIVARE

-StaffanWikström-

Ändradeöppettiderför provtagning Laboratoriet har utsetts till ett av fem
-KarinHanssonexpertlab i landet för CDT.
Det betyder att laboratoriet är med och
ger de externa kontrollerna dess "rätta"
värde. En bekräftelse på at vi valt den
bästa analysmetoden!

Fr.o.m. I mars kommer provtagningen
att vara öppen för provtagning enligt
följande:
måndag-fredag 07.15-12.00

KLINKEMLASI KALIX
Equalisdiplom till Kalix,Piteåoch
Sunderbyn

Analyssomutgår

-StaffanWikström-

-BerylJakobsson-

S, U-Pankreasamylas utgår ur vårt
sortiment och ersätts av S, U-Amylas.
I samband med byte av instrument i
månadsskiftet mars/april, hade vi
planerat att ersätta analysen men p.g.a.
reagensproblem måste vi upphöra med
analysen tidigare.
Tillsvidare vidarebefordrar vi S, UAmylas till kem lab i Sunderbyn, men vi
räknar med att kunna analysera S, UAmylas in Kalix med början under
vecka 10.
Referensintervall
S-Amylas:
> l år <2,0 ~katlL
U-Amylas:
<8,9 ~katIL

Vid Equalisdagarna i hematologi 6-7
mars delades bland cirka 280 deltagande
lab ut sex diplom "För bästa lab i kvalitetssäkringsprogrammet Hematologi/
maskinell klassificering av leukocyter
2007".
Laboratorierna i Kalix, Piteå och
Sunderbyn var bland de sex diplommottagarna! Ett svårslaget rekord för
Laboratoriemedicin i Norrbotten!

KLINKEMLASI SUNDERSYN
Referensvärden
påtyreoideaprover
för barnochgravida
-EijaLundströmer-

Sedan 7 februari 2008 har vi separata
referensvärden för barn och ungdomar
på samtliga tyreoideaprover.
Referensmaterialet är från Tyskland.
Det åldersmatchade referensvärdet
kommer med provsvaret.
Sammanställning finns under resp.
analys i Labhandboken.

Under graviditeten sjunker nivåerna av
FT4 och FT3 successivt. Tabell över
referensvärden för kvinnor under
graviditet finns i Labhandboken under
respektive analys. Även detta
referensrnateriaI är från Tyskland.
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MIKROSIOLOGILASORA
TORIET
Vi välkomnar en nygammal medarbetare, doktor Olle Gustavsson till oss på
mikrobiologiska laboratoriet i Sunderbyn.
Olle har tidigare tjänstgjort under många
år hos oss i Boden och återkommer nu
till oss från Linköping.
Olle Gustavsson har börjat sin tjänstgöring den l mars och kommer att ha
det medicinska ledningsansvaret för
mikrobiologiska laboratoriet.

