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Nytransporttur till Umeåpå söndagar
-IrisKivijärvi-

Fr.o.m. den 25 novemberfinnsen nytiII-
satt transporttur av "skickeprov" till
Umeå.
Transporten går på söndagar kl. 1600 trån
Sunderby sjukhus och proverna är tramme i
Umeå på måndag morgon.
Nu finns alltså möjlighet att skicka proverna
som tagits på tredag-söndag med söndags-
turen
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Elektronisk beställning i VAS
-KatharinaLundborg-

Vi vill påminna att elektronisk sändning av
labprov i VAS ska vara gjord innan prov
skickas till laboratoriet. Detta underlättar ev.
spårning av antal rör som anlänt tilllab.
Det är även viktigt med rätt etikett på röret
så att analysering kan ske så snabbt som
möjligt.

S-Tricykliska antidepressiva
-StaffanWikström-

Screeninganalysen S-Tricykliska anti-
depressiva läggs ner l januari 2008.
Då beställningarna av analysen är få och de
positiva fYnden helt har saknats på senare år,
lägger vi nu ner det hela.
Screenanalys tOr tricykliska antidepressiva
läkemedel hänvisas till klin kem lab i Sunds-

vall, medan koncentrationsanalyser av enskil-
da tricykliska läkemedel bör skickas till Lund.
Titta som vanligt i Labhandboken!

Nytt allergi-instrument
-NilsBurman-

Sedan den 15 november analyseras specifika
IgE, paneler och total 19Epå ett nytt
instrument på kliniskt kemiska laboratoriet.
Metoden är dock densamma som tidigare.
I samband med detta har ny remiss och lite
nya rutiner intOrts.
Panelerna för träd, örter, husdjur och fisk
analyseras inte längre utan björk, timotej, katt
och hund respektive torsk analyseras istället.
Det specifika allergenet marsvin har däremot
tillkommit.
Vidare kommer beställda specifika allergen
analyseras oberoende av resultatet trån den
panel allergenet ingår i, på grund av att det
inte kan lösas tekniskt. Vår ambition är dock
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att återinföra tidigare rutin så snart det är
möjligt.
Dessutom analyseras numera total IgE ur
samma rör som paneler och specifika IgE,
varför det inte längre behövs ett eget rör tOr
total IgE.
Som tidigare, går det bra att komplettera
allergianalyserna i upp till en månad, under
tOrutsättningatt provet centrifugerats och
serum hälls över i ett nytt rör innan det
skickas till laboratoriet (tOrbeställare inom
Sunderby sjukhus ombesörjer laboratoriet
centrifugeringen).
Nya remisser kan beställas trån Materia-
centrum (best.nr 14524).
Vid trågor, kontakta Allergilab på telefon
0920-28 27 04.

MIKROBIOLOGILABORATORIET

SÖNDAGSTRANSPORTFÖR
LABPROVFRÅNKIRUNAlGÄLLlVARE

-PeterCettnerochMinnaYgge-
För att tOrbättradiagnostiken vid misstanke
om bakteriell- eller svampblodtOrgiftninghos
patienter i Malmfälten, införs en regelbunden
söndagstransport till Mikrobiologen, Sunder-
by sjukhus tr.o.m. 16/122007. Denna går på
söndagar trån Kiruna kl 0740 och trån Gälli-
vare kl 0915.
Anledningen till detta är att Mikrobiologen
den senaste tiden uppmärksammat flera fall av
sent inkomna - mer än tre dygn gamla -
blododlingar trån Malmfiilten, bl.a. intensiv-
vårdade fall med blodtOrgiftningorsakad av
betastreptokocker grupp A. Ur medicinsk
synvinkel är tOrsenaddiagnostik undermåligt
och kan innebära en patientsäkerhetsrisk. Till
detta kommer det rent tekniska kravet för
blododlingsintrumentet; prover bör inkomma
för analys inom 48 timmar efter provtagning
tOratt inte riskera att bli falskt negativa. Det
optimala ur såväl medicinsk som analytisk
synpunkt är förstås att blododlingar kommer
under analys snarast efter provtagning,
rimligen inom ett dygn,
Med den nu införda ordinarie söndagstrans-
porten förbättras möjligheten att uppnå det
målet, men självfallet måste man - i tills
vidare avsaknad av ordinarie tredagskväll-
och lördagstransport- i varje patientfall ta
ställning till om enskild transport (med t.ex.
taxi) av blododling är indicerad.
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Likvorprov vid misstänkt bakteriell
hjärnhinneinflammation
-PeterCettnerochMinnaYgge-

Vi rekommenderar att dessa alltid transport-
ras till Mikrobiologen omedelbart. Under
kvälls- och nattetid samt helger efter tOregå-
ende telefonkontakt med Mikrobiologen tfu
0920-28 27 06 eller Klin kem lab tfu 0920-28
26 68 (de kontaktar mikrobiologens personal
jourtid).

Bakt.labsvar -Nomenklaturändring
-PeterCettner-

Familjen Enterobacteriaceae som ingår i
normal human tarmflora, innehåller en rad
olika medicinskt betydelsefulla släkten
(genus), såsom Escherichia (t.ex.E. coli),
Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Morganella,
Serratia m.fl. Dessa påträffas vanligen i sam-
band med urinvägs- och bukinfektioner, men
kan även ses vid t.ex. nosokomiala luftvägs-
och sårinfektioner m.m.
I de fall där vi med rutinmetoder inte kunnat
identifiera dessa längre ner än till familjenivå,
och där fortsatt identifiering bedöms ha
ingen/ringa klinisk betydelse, har vi tram till
nu svarat ut dem som "Enterobakterier" med
vilket vi då menat att vi påvisat en bakterie
tillhörande familjen Enterobacteriaceae.
Denna nomenklatur är emellertid påhäftad
med nackdelan att dels vara oprecis (alla
enterobakterier, d.v.s. tarmbakterier, hör inte
till enterobacteriaceae, t.ex. enterokocker gör
det inte!), dels medföra en tOrväxlingsrisk
med släktet (genus) Enterobacter somju är en
undergrupp till det vi avser med "Enterobak-
terier" (= familjen Enterobacteriaceae).
Därför ersätter vi nu begreppet "Enterobakte-
rier" med "Koliforma bakterier", med vilket
således avses en bakterie tillhörande familjen
Enterobacteriaceae. "Koliforma bakterier"
kommer, liksom dess föregångare, att
användas i de fall där vi med rutintypning ej
kunnat komma längre och där vi bedömt att
vidare ansträngning för typning ej varit
kliniskt motiverad.
Liksom tidigare går det bra att inom 3 varda-
gar trån det att svar utsänts, v.b. efterbeställa
vidare typning.

God Jul och Gott Nytt Ar!
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