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 KLINISK MIKROBIOLOGI 090-785 11 25

Förändring i rutinen för resistensbestämning av jästsvamp

Från och med 1 April 2018 kommer vi att minska antalet rutinmässiga 
resistensbestämningar av jästsvamp. Fortsättningsvis resistensbestämmer vi 
jästsvamp som isolerats från förväntat sterila eller djupa lokaler, exempelvis 
blod, likvor, vävnadsprover, abscesser och drän.
Däremot kommer vi inte att rutinmässigt resistensbestämma jästsvamp som 
isolerats från luftvägsprover, urin, mun/svalg, vaginalsekret, sår och faeces.

Alla jästsvampisolat sparas i två veckor och vi kan resistensbestämma sparade 
isolat på begäran. Vänligen kontakta laboratoriet om resistensbestämning 
önskas. När önskemål om resistensbestämning framgår på remissen kommer 
resistensbestämning att utföras primärt. Så kallade kolonisationsodlingar 
resistensbestäms inte primärt utan efter kontakt med laboratoriet.

Tor Monsen Åsa Gylfe
tf medicinskchef metodansvarig läkare
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Mycoplasma genitalium-diagnostik införs på 
klinisk mikrobiologi

Ny provtagningsinstruktion
Klinisk mikrobiologi inför 9 april 2018 diagnostik för Mycoplasma genitalium. 
Det innebär att provet INTE längre får skickas i samma provtagningsrör som 
för klaymdia och gonorré. 
Prov för män: första portionen urin i ett sterilt rör.
Prov för kvinnor: vaginalprov med ESwab med rosa kork.
Se provtagningsinstruktionerna. 

Alla fynd av M. genitalium kommer att testas för makrolidresistensgener. 
Svarstiden är en ca vecka.
Om makrolidresistens påvisas kommer provet att skickas till 
referenslaboratorium för kinolonresistenspåvisning. Svar på detta kommer från
referanslaboratoriet.

Rådgör med STD mottagningen om provtagning och behandling av 
M. genitalium. 
M. genitalium är en sexuellt överförd bakterie som kan orsaka genital flytning 
och dysuri. Prov kan tas på patient som har uttalade besvär och där klamydia 
och gonorréprov är negativa eller om besvär kvarstår efter genomgången 
klamydiabehandling. Partner ska provtas och behandlas vid positivt testresultat 
för att förhindra återsmitta. M. genitalium omfattas inte av smittskyddslagen och 
screening rekommenderas inte. Risken för komplikationer efter obehandlad 
infektion är liten. Antibiotikaresistens är relativt vanligt.

Provtagningutrustning
ESwab Röd/Rosa kork

Styv, flockad pinne med lite större topp. Rör och pinne i samma förpackning.

Artikel nr:  Economa: 5430 mängd: 1/50

Kunder utanför AC-län: Leverantörens artikelnr: CP480CE
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Provsvar från Klamydia.se - Går inte att se i RoS

När patienter som testat sig för klamydia via webbtjänsten ”Klamydia.se” 
uppsöker landstingets mottagningar syns inte testresultatet i RoS.
Det beror på att klamydia.se inte använder RoS utan använder fortfarande 
pappersremisser/svar.
Svaret går att se i mikrobiologens ”Uthopp” i BMS Cross.
Patienten kan också visa svaret genom att logga in på klamydia.se webbsida.

"Uthoppet”
När du står i patienten journal går man till ”Uthoppet” via ”Övriga källor” eller 
”Mina funktioner” – Laboratoriemedicin Mikrobiologi/Immunologi.

Där finns provsvaren som pdf-filer i CGM Connect.
Observera att tidsintervallet för åtkomst av äldre provsvar kan utökas via den 
lilla rutan till höger i söklisten.

Tor Monsen Åsa Gylfe
tf medicinskchef metodansvarig läkare
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Öppettider under Påsk på Mikro

29/3 Skärtorsdag 7.30 - 21
30/3 Långfredag 8-13
31/3 Påsklördag 8-13
1/4 Påskdagen 8-13
2/4 Annandag Påsk 8-13
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PROVER TILL KLINISK GENETIK
inför helgdagar 2018

Öppettider
Måndag – fredag 08:00-16:00
Dag före röd dag stänger vi klockan 15.00. Detta gäller även dag för midsommarafton, 
julafton samt nyårsafton.

Hematologiska prover som inkommer till labb fredag eller dag före röd dag eller -afton 
innebär helgarbete och debiteras extra

Påsk v.13
Typ av analys/prov Senaste ankomstdatum/tid till labb 

Hematologiska prover Fm 28/3-18 före kl. 15.00
Kromosomanalys amnion Fm 29/3-18
Kromosomanalys CVS Fm 28/3-18
QF-PCR fosterdiagnostik Fm 28/3-18 

Midsommar v. 25
Typ av analys/prov Senaste ankomstdatum/tid till labb 

Hematologiska prover Fm 20/6 före kl. 15.00
Kromosomanalys amnion Fm 21/6-18
Kromosomanalys CVS Fm 20/6-18
QF-PCR fosterdiagnostik Fm 20/6 -18

Jul v.52
Typ av analys/prov Senaste ankomstdatum/tid till labb 

Hematologiska prover Fm 20/12-18 före kl.15.00
Kromosomanalys amnion Fm 21/12-18
Kromosomanalys CVS Fm 20/12-18
QF-PCR fosterdiagnostik Fm 20/12-18

Nyår v.1
Typ av analys/prov Senaste ankomstdatum/tid till labb 

Hematologiska prover Fm 27/12-18 före kl.15.00
Kromosomanalys amnion Fm 28/12-18
Kromosomanalys CVS Fm 27/12-18
QF-PCR fosterdiagnostik Fm 27/12 -18

KOMIHÅG ATT FÖRANMÄLA PROVET
090-7852800 (tonval)
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Prov till Biobanken norr med rörpost

Biobanken norr har följande öppettider under påsk för mottagning av prov via 
rörpost:

Skärtorsdag: 8 - 15

I övrigt gäller ordinarie tider dvs vardagar 8 - 16.




