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Nyheter i ny analyskatalog 2018-12-10 för klinisk mikrobiologi och kemi i
TakeCare, Journal III och Labportalen
Beställning av ESBL-CARBA kring indexfall vid smittspårning
Vi har kompletterat vår ESBL-screening så att det vid särskild frågeställning finns möjlighet att endast välja
screening för ESBL-CARBA. Analysen ska användas vid smittspårning kring ett indexfall. Uppgift om bakterie,
t.ex. E. coli, Klebsiella pneumoniae, Acinteobacter baumanii eller Pseudomonas aeruginosa samt ev. annan
viktig information för att smittspårningen ska bli effektiv t. ex bakteriens MIC för meropenem ska anges på
remissen. Se vidare i provtagningsanvisningarna www.alerismedliab.se. Vid beställning av ESBL-CARBA på
pappersremiss ska informationen anges i anamensrutan.
ESBL-screening finns kvar och omfattar alla typer av ESBL, inklusive ESBL-CARBA, på samma sätt som
tidigare. Analysen beställs t.ex. då patienten vårdats utomlands. I fall där inte smittspårning sker kring en specifik
bakterie/smitta ska den breda analysen användas som förut, dvs ESBL-screening, där ESBL-CARBA ingår.
Se vidare i provtagningsanvisningarna www.alerismedliab.se.

Övrigt
Serologi för Mycoplasma pneumoniae och Chlamydia pneumoniae utgår fr o m 1 januari 2019
Aleris Medilab, klinisk mikrobiologi upphör med serologisk analys för Mycoplasma pneumoniae och Chlamydia
pneumoniae. Serologisk analys för Mycoplasma pneumoniae och Chlamydia pneumoniae kan sedan ett år ej
beställas via analyskatalogen i TakeCare, Journal III eller Labportalen. Istället för serologisk analys
rekommenderas Mycoplasma pneumoniae DNA och Chlamydia pneumoniae DNA.
Båda analyserna utförs med PCR-teknik. Se vidare i provtagningsanvisningarna www.alerismedliab.se.
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Ändrad analys för toxinproducerande Clostridium difficile
Aleris Medilab, klinisk mikrobiologi, har bytt metod för att diagnosticera toxinproducerande
Clostridium difficile. Vi analyserar prov som förut för toxinproduktion men har lagt till en
konfirmerande analys för utvidgad analys av vissa prov. Den konfirmerande analysen detekterar
gener för toxinproduktion men inte att toxinproduktion pågår. Svaret efter utvidgad analys lyder
Clostridium difficile toxin B DNA Påvisat”. I de fall där toxin påvisas direkt i den första
toxintesten besvaras analysen som tidigare ”Clostridium difficile toxin A+B Påvisat”. Provsvaret
ska alltid ställas i relation till patientens klinik. OBS! Endast patienter med symtom på infektion,
dvs diarré, ska provtas för toxinproducerande Clostridium difficile. De nya analysmetoderna
ökar känsligheten och medger kortare svarstider.
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Tidigare beskrivning av analysen: ESBL-screening, faeces

MLP00230

Tidigare beskrivning av analysen: ESBL-screening, övrigt

MLP00229

Ny analys i mappen Screening resistenta bakterier

MLN00265

Ny analys i mappen Screening resistenta bakterier

MLN00266

Ny analys i mappen Screening resistenta bakterier

MLN00267

Ny analys i mappen Screening resistenta bakterier

MLN00268

Ny analys i mappen Screening resistenta bakterier
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Borttagen, ska ej finnas att beställa

MEX251
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Byter rör från GUL-20 till GUL-46. Körs på samma rör som
Gastrin. Suffixbyte från H1 till I6.
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Pt-Ivy, blödningstid

Nedlagd, tas bort ur analyskatalogen.

NPU04032

B-FIIPCRK

Byter från LILA-31 till LILA-20. Suffixbyte från I6 till I9.

NPU19269

Blodgas, BLGAS och
NBLGAS

Analyseras ej, tas bort ur katalogen.

ML200552

Standardbikarbonat,
närlab, B-STBIK NL

Analyseras ej, tas bort ur katalogen.

ML200560

S-β-hCG

Byter namn i beskrivningen till S-hCG, tar bort beta-.

NPU01582
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