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 BIOBANKEN

090-785 86 50

Information från Biobanken Norr
Vi kommer att göra sedvanligt sommaruppehåll med sista dag för provtagning den 12 juni och
vecka 25 blir sista veckan att skicka blå Sofiabox inför sommaruppehållet.
Sommaruppehållet räcker fram till den 7 augusti. Första veckan att skicka den blå Sofiaboxen
efter uppehållet blir vecka 33
Vid beställning av cryorör till provtagning, så är den vanliga vägen att beställa via den lista,
som finns i er blå Sofiabox. Om det är akut så går det även bra att ni ringer oss, så skickar vi
det.
Vårt telefonnummer är: 090-7858650
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 KLINISK KEMI

090-785 12 65

Revidering av kemi-remisser
Revidering av remisser till klinisk kemi i Umeå, Skellefteå och Lycksele kommer att utföras
under hösten 2015, i samband med tryckning av nya versioner kommer ej nyttjade remisser att
behöva kasseras. För att minska svinn kommer därför fortsättningsvis endast 50 remisser per
beställningstillfälle att tillåtas.
Remiss

Artikelnummer

B REM ROS 1 FÖR LABMEDICIN

10144-06

B REM ROS 2 FÖR LABMEDICIN

18145-06

B REM ROS 3 FÖR LABMEDICIN

18146-06

B REM ROS 5 FÖR LABMEDICIN SKE LY

549-06

B REM ROS 6 FÖR LABMEDICIN

4626-06

Om behov av större mängd skulle uppstå kan ni kontakta:
Camilla Selenius
Epost: camilla.selenius@vll.se
telefonnummer 090 7852544

Ewa Samuelsson
E-post: ewa.samuelsson@vll.se
telefon 090 7852544

Metodbyte S-Gastrin
Under juni byts metod för fS-Gastrin. Nya metoden (Immulite 2000) har har oförändrad
medelnivå jämfört den tidigare RIA-metoden men enskilda patientprover kan nivåförändras.
Referensintervallet justeras marginellt från 12-53 pmol/L till < 55 pmol/L.
Provtagningsanvisning och analysfrekvens är oförändrad.

Kurt Karlsson
Medicinsk chef
070-568 77 08

Göran Brattsand
Överläkare
070-695 12 37

Eva Hedström
Avdelningschef
070-347 92 25
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 KLINISK MIKROBIOLOGI

090-785 11 25

Landstinget erbjuder en nätbaserad kurs i mikrobiologisk provtagning som
alla medarbetare kan gå igenom
Landstinget erbjuder en nätbaserad kurs i mikrobiologisk provtagning som alla medarbetare
kan gå igenom.
För mikrobiologiska analyser är hela kedjan, från ifyllande av remiss och provtagning till
förvaring och transport av provet mycket viktigt för att erhålla ett korrekt provsvar.
Utbildningen innefattar hur remisser ska fyllas i, vilka provtagningsmaterial som är lämpliga
att använda, hur prover ska förvaras samt hur man hittar till provtagningsanvisningarna.
Dessutom visas instruktionsfilmer på utvalda delar av den mikrobiologiska provtagningen.
Utbildningen nås från såväl landstingets datorer som hemifrån.
För vidare information kring innehållet i utbildningen kontaktar du Elin A Johansson, e-post:
Elin.A.Johansson@vll.se
För eventuella tekniska problem vid registrering av användare eller problem med lösenord,
kontaktar du Servicedesk på webben eller via 59090.
Ewa Arnlund
Avdelningschef, klinisk Mikrobiologi
Telefon: 090-785 28 27
Mobil: 070-348 28 27

Uppdatering av provtagningsanvisningar mikrobiologi, serologisektionen
Samtliga provtagningsanvisningar som rör serologisk diagnostik för bakteriologi och virologi
har uppdaterats med avseende på provtagningsmaterial.
Det provrör som ska användas vid serologisk diagnostik är serumrör 7 mL (blodvolym
5mL) med gel, guldgul kork. Artikelnummer 12707.

För detaljerad information gällande specifik analys hänvisas till provtagningsanvisningarna.
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Veckostatistik v 25-35 mikrobiologi
Den veckostatistik som publiceras på hemsidan kommer att ta semester under veckorna 25-35.
Veckorapporterna återupptas vecka 36.

Vid eventuella utbrott av smittämnen kommer detta att kommuniceras ut via veckorapport
som vanligt.

Urban Kumlin
Medicinsk chef

Ewa Arnlund
Avdelningschef

073-509 13 47

070-348 28 27
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 KLINISK PATOLOGI

090-785 28 00

Öppettider inom Klinisk Patologi/Cytologi inkl. Hematologi
Ordinarie öppettider är 08:00-16:00
Dag före röd dag samt dag före midsommarafton, stänger laboratoriet kl. 15:00

Maria Näslund
Avdelningschef

Linda Rännar
Sektionschef
Cytologi/Hematopatologi
072- 717 32 21
090-785 27 60
maria.naslund@vll.se linda.rannar@vll.se

Semira Gouissem

Sektionschef
Klinisk Patologi
070-263 56 91
semira.gouissem@vll.se

