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 BIOBANKEN NORR

090-785 15 29

Öppettider påskhelgen
Dag före röd stänger Biobanken norr kl. 15.00.
Övriga vardagar har laboratoriet öppet 08.00-16.00. Stängt lördag och söndag.
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 KLINISK GENETIK

090-785 28 00

PROVER TILL KLINISK GENETIK
inför påskhelgen 2016
Öppettider
Måndag – fredag 08.00-16.00
Dag före röd dag stänger vi klockan 15.00.
Hematologiska prover som inkommer till labb fredag eller dag före röd dag
eller -afton innebär helgarbete och debiteras extra
Påsk
Typ av analys/prov

Senaste ankomstdatum/tid till labb

Hematologiska prover
Kromosomanalys amnion
Kromosomanalys CVS
QF-PCR fosterdiagnostik

23/3-16 före kl. 15.00
Fm den 24/3
Fm den 23/3
Fm den 23/3

Kom ihåg att föranmäla proverna på 090-785 28 00 (tonval)
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 KLINISK IMMUNOLOGI

090-785 28 20

Ny remissversion
Ny remissversion finns nu tillgänglig på materialcenter, art nr 14737.
För snabbare och mer patientsäker hantering av våra prover är det önskvärt att ni
som beställare använder den nya versionen och om möjligt kasserar äldre
remissversioner.
Alla våra prover ska tas i 5 ml serumrör, art nr 2342.
På den nya remissen är rutan för akutbeställning av vaskulitmarkörer (ANCA)
borttagen, och man skall nu ringa till laboratoriet vid behov av akut analys.
Efter metodbyte för cirka ett år sedan körs nu analyserna varje dag. Antalet
akuta beställningar har därför minskat betydligt. Telefonsvar utan
akutbeställning, är också möjligt. Då meddelar vi så snart svaret är klart hos oss.
Skriv då i rutan för kliniska upplysningar ”tacksam telefonsvar till telnr …….”.
Prover som anländer till laboratoriet före kl. 12 på fredagar hinner analyseras
före helgen. Fredag eftermiddagar kan endast akutscreening utföras
(positivt/negativt). Specialanalysen Capture ELISA anti-Proteinas-3 utförs cirka
varannan vecka och kan inte beställas akut.
På allergisvaren kommer en kommentar att tilläggas. Nya studier visar att i
vissa fall kan ett värde <0,35 kU/L ha klinisk betydelse beroende på inblandade
allergener och patientens symtom. Detta gäller framför allt hos småbarn.
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 KLINISK KEMI

090-785 25 44

Byte av remisser till klinisk kemi i Umeå, Lycksele och
Skellefteå
Klinisk kemi i Västerbotten kommer att minska antalet rör som behövs för
analys. Förändringen planeras till maj 2016, exakt datum meddelas senare.
Det innebär att för de flesta analyser där tidigare två rör behövts för analys
kommer endast ett rör att behövas som märks med etikett nr. 2 (ej som tidigare
två rör med etikettnummer 2 och 33).
På grund av denna förändring och ytterligare några måste alla remisser förändras
och nuvarande remisser kommer endast att vara giltiga till bytesdatum i maj
(exakt datum meddelas senare).
Fram till maj 2016.
Beställ endast de antal remisser som ni förväntar er förbruka fram till mitten av
maj 2016.
Mitten på april 2016 beställs nya remisser med förändrat utseende från förråd,
datum när de finns att beställa från Mediq meddelas.
Bytesdag.
Alla remisser gamla versionen kasseras.
Nya remisser med nytt versionsnummer används.
Elektroniska beställningar.
För kliniker som beställer i ROS gäller att remisser för reservrutin måste bytas
ut under maj. Om möjligt läggs endast planerad provtagning in till och med
mitten av maj 2016.
Vid frågor vänligen kontakta laboratoriet telefon 090-785 25 44.
Eva Hedström
Avd chef
Klinisk kemi VL
070 347 92 25

Kurt Karlsson
Medicinsk chef
Klinisk kemi VL
070 568 77 08
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 KLINISK MIKROBIOLOGI

090-785 11 25

Luftvägspaneler införs vid PCR-diagnostik av
bakterier och virus på luftvägsprover
Från och med 1 mars 2016 kommer molekylärbiologiska analyser med PCR på
luftvägsprover i första hand att utföras via 4 olika luftvägspaneler. Detta
möjliggör bredare och snabbare mikrobiologisk diagnostik vid misstanke om
luftvägsinfektion. I väntan på nya remisser kan luftvägspaneler beställas via
remissens ruta för Kliniska data/frågeställning. Ange önskad luftvägspanel,
relevanta data och vilket/vilka smittämnen som misstänkes i första hand.
Klinisk relevans av analysresultaten ska bedömas med beaktande av patientens
klinik och övriga fynd. Fynd av två eller flera luftvägspatogener är vanligt
förekommande. Observera att pneumokocker och några andra agens som kan ge
svår luftvägsinfektion inte ingår i panelerna.
Läs provtagningsanvisningar, Luftvägsagens paneler PCR, för
rekommendationer om provtagningsmaterial och annan information.
Sök på Luftvägsagens eller respektive smittämne.
Luftvägspanel 1
1. Influensa A
2. Influensa B
3. RS virus
4. Metapneumovirus
Luftvägspanel 2
1. Adenovirus
2. Enterovirus
3. Parainfluensavirus 1
4. Parainfluensavirus 2
5. Parainfluensavirus 3
6. Parainfluensavirus 4
7. Coronavirus NL63
8. Coronavirus 229E
9. Coronavirus OC43/HKU1
10. Metapneumovirus
11. Rhinovirus
12. Bocavirus
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 KLINISK MIKROBIOLOGI

Luftvägspanel 3
1. Mycoplasma
pneumoniae
2. Chlamydophila
pneumoniae
Luftvägspanel 4
1. Mycoplasma pneumoniae
2. Chlamydophila pneumoniae
3. Legionella pneumophila
4. Bordetella pertussis
5. Bordetella Parapertussis
Urban Kumlin
Klinisk mikrobiologi

090-785 11 25
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 KLINISK MIKROBIOLOGI

090-785 11 25

Öppettider påskhelgen
Långfredag
Påskafton
Påskdagen
Annandag
påsk

Bakteriologi Virologi
25/3 08.00-13.00
26/3 08.00-13.00 10.00-13.00
27/3 08.00-13.00
28/3 08.00-13.00

Kontakt Klinisk mikrobiologi
Sekretariatet
090-785 11 25
Vardagar 07.30-17.00, lunch 11.30-12.30 (brevlåda)
Fax: 090-785 35 91
Jour för virologiska frågor sökes via sjukhusväxel 090-785 00 00.
Dygnet runt alla dagar.
Jour för bakteriologiska frågor sökes via sjukhusväxel 090-785 00 00.
Vardagar 17.00-21.00
Helgdagar 08.00-21.00
Dagtid vardagar finns en dagsökare som nås via sjukhusväxeln, se nummer
ovan.
Under helger nås biomedicinsk analytiker på laboratoriet dessa tider för
bakteriologiska frågor:
Lördag: 07.30-14.00
Söndag: 08.00-13.00
090-785 11 25
Under helger nås biomedicinsk analytiker på laboratoriet dessa tider för
virologiska frågor:
Lördag 10.00-13.00
070-252 89 06
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 KLINISK PATOLOGI

090-785 28 00

Lymfomfrågeställning?
Vid lymfomfrågeställning används Hematopatologi remiss, UL 238.

Likvor-Cytologi
Vid inlämning hos provinlämningen av likvor med en cytologisk frågeställning
önskar vi att ni ringer och meddelar att ni lämnat provet så att vi kan ta hand om
provet på bästa sätt.

Påminnelse om avsändare!
Vi har skickat många avvikelser på grund av att avsändaruppgifterna är
bristfälliga.
Använd gärna streckkoder, om detta inte är möjligt var gärna extra tydlig.
Tack på förhand!

Öppettider påskhelgen
Dag före röd stänger klinisk Patologi kl. 15.00.
OBS! Denna tid gäller även fryssnittsverksamheten.
Övriga vardagar har laboratoriet öppet 08.00-16.00. Stängt lördag och söndag.

