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Datum 2020-02-07 
 
 

MeMeMeMeddelandeddelandeddelandeddelande    1111bbbb////2012012012019999    
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm – gäller 
fr.o.m. 2020-02-26 (om inget annat datum anges i texten) 

 

Till enheter inom Capio S:t Görans Sjukhus 

 
 

Klinisk mikrobiologi  

Nya bakterienamn 

Observera! Vissa bakterier har nyligen bytt namn enligt nedan:  

1.  Clostridium difficile heter numera Clostridiodes difficile (Obs! Det nya namnet används 
på våra anvisningar och i svarstexten på beställda tester, dvs. namnbytet påverkar inte 
kundkataloger eller beställningar). 

2.   Enterobacter aerogenes heter numera Klebsiella aerogenes 

3.   Propionibacterium acnes heter numera Cutibacterium acnes 

4.   Ordernamnet ”Enterobacterales” används numera i större utsträckning än 
familjenamnet ”Enterobacteriaceae”.  

 
Faiz Fendukly Överläkare faiz.fendukly@unilabs.com  

 

 

Alla provtyper för klamydia/gonorré ingår nu i ackreditering av metoden 

Nu ingår alla sju provtyper i laboratoriets ackreditering av metoden för klamydia/gonorré; 
urin, cervix, vaginalsekret, uretra, rektum, svalg och öga. Val av provtagningsmaterial för de 
olika provtyperna är också uppdaterat på www.anvisningar.se enligt leverantörens senaste 
rekommendation. 

  

Shah Jalal, Överläkare shah.jalal@unilabs.com 
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Rekommenderad diagnostik för parasiter  

I analysen ”Parasit DNA cystor” ingår specifik och känslig detektion för de tre vanligaste 
patogena parasiterna, Giardia intestinalis (synonym med G. lamblia och G. duodenalis), 
Entamoeba histolytica och Cryptosporidium spp. (inkluderar C. parvum, C. hominis, C. 
meleagridis). Testet utförs på fecesprov och är baserat på PCR-teknik. Testet utförs varje 
vardag med en svarstid på 1-2 dagar. Detta test rekommenderas i första hand.  

Vid beställning av ”Parasit DNA cystor”, använd elektronisk remiss eller pappersremiss 
Laboratorieremiss 2 Unilabs.  
Använd ”Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork)” vid provtagning. För mer 
information se www.anvisningar.se 

Vid eventuell misstanke om utlandssmitta av andra agens än dessa tre nämnda ovan, kan 
analysen ”Cystor/maskägg” användas som ett eventuellt komplement. Denna metod är 
baserad på mikroskopi av formalinfixerat material (SAF). Med mikroskopi kan Entamoeba 
påvisas, men apatogena amöbor kan ej särskiljas från den patogena E. histolytica. Om 
båda testerna önskas, så krävs två olika provtagningsmaterial. 

 

Shah Jalal, Överläkare shah.jalal@unilabs.com  

 

 

Transfusionsmedicin  

Prov för Blodgruppering och BAS- test ska inte tas vid samma provtagnings-
tillfälle 

Transfusionsmedicin upptäcker varje år att förväxling av prov har skett i samband med 
provtagning inför blodtransfusion. Förväxlingar i samband med provtagning av 
blodgruppsserologiska undersökningar innebär en stor patientsäkerhetsrisk. 

Vi vill därför påminna om att Blodgruppering ska utföras i god tid före planerad 
blodtransfusion. Förenlighetsprövningen, BAS-test/MG-test, är därefter en kontroll på 
riktigheten av Blodgrupperingen inför transfusion. 

Prov för blodgruppering ska därför enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2009:29, inte 
tas vid samma tillfälle som prov för förenlighetsprövning. Endast i mycket medicinskt akuta 
fall får de tas vid samma tillfälle. Beslutet ska då dokumenteras i patientens journal. 

 

Per-Olof Forsberg                                                  Christina Lundell 
Medicinskt ansvarig läkare transfusionsmedicin    Chef transfusionsmedicin Unilabs 
per-olof.Forsberg@unilabs.com                             christina.lundell@unilabs.com 
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Kundtjänst informerar  

Sammanställning av likvorprover, cerebrospinalvätska 

På våra anvisningar finns nu en sammanställning över provtagning i cerebrospinalvätska-
likvor.  
Sök på provtagning, välj likvor. 

 
 

Använd beställarkodsetiketterna (klisteretiketter) på våra pappersremisser 

Vi önskar att ni använder våra beställarkodsetiketter på Unilabs pappersremisser (på 
angiven plats). Detta för att remisserna ska registreras rätt i vår scanner så att provsvar 
skickas till rätt avsändare och beställningen faktureras korrekt. 

Ni kan beställa dessa etiketter kostnadsfritt via 
http://www.anvisningar.se/Remisser/Bestallning-streckkodsetiketter/ 

 

 

Information om kommande sammanslagning av Laboratorie-Informations- 
System, LIS, för mikrobiologi och kemi för Unilabs Sverige 

Arbete fortgår med vår sammanslagning av LIS för mikrobiologi och kemi, inklusive 
farmakologi och immunologi. Vi planerar för start med mikrobiologi runt månadsskiftet 
april/maj 2020. Denna driftstart kommer att omfatta våra verksamheter i Stockholm, 
Sörmland och Västra Götaland.   

Under andra halvåret 2020 kommer vi att lyfta in kemi, vilket kommer att ske regionvis. Vi 
återkommer med ytterligare detaljer i nästa kundmeddelande. 

 

Cecilia Winblad, Kundtjänstchef cecilia.winblad@unilabs.com  

 

 

Meddelande till systemansvarig för journalsystem 
Inget ska ändras i analyskatalogerna denna gång. 
 

Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för 
år 2020 är följande: OBS! Enbart fyra planerade utskick 

• Onsdagen den 1/4 

• Meddelande 3 och 4 återkommer vi om närmare sommaren 

Frågor angående analyskataloger ställs till: servicedesk.labit@unilabs.com 
Central systemförvaltningsorganisation Unilabs 


