Brukerrapport
Torget Legesenter, Askim
Bruker
Torget Legesenter inngår i Askim
kommunes tilbud av primærhelsetjeneste. Legekontoret har 5 leger.
Torget Legesenter har fastlegetilbud
til omtrent 5300 pasienter i
kommunen.
Legesenteret
har
eget laboratorium der de fem
helsesekretærene
utfører blant

Hvorfor valgte Torget Legesenter
HemoCue® WBC DIFF-systemet?
Torget Legesenter hadde fra før
flere instrumenter fra HemoCue
som de var veldig fornøyde med.
Så da NorEngros Medi Partner
(forhandler) presenterte legesenteret
for HemoCue WBC DIFF-systemet
valgte de å prøve det ut. I dag har
Torget Legesenter to WBC DIFFsystemer som brukes av alle fem
legene.

Når brukes HemoCue®
WBC DIFF-systemet?
På Torget Legesenter anvendes
HemoCue WBC DIFF-systemet
hovedsakelig på infeksjonspasienter,
men legene mener at muligheten til
å få svar på diff-telling pasientnært
er nyttig selv på pasienter med
normale
leukocyttnivåer.
Ved
infeksjonsutredninger, for eksempel
når pasienter kommer inn med

annet blodprøvetaking for sending
til samarbeidende sentrallaboratorium, forskjellige pasientnære
analyser, og skiftestuearbeid.

influensasymptomer, kombineres
ofte diff-telling med CRP.
HemoCue WBC DIFF brukes på
både voksne og barn, og blant alle
pasientgrupper ved legesenteret.
En pasientgruppe der HemoCue
WBC DIFF kommer godt til nytte er
barn med uklar feber og uten andre
infeksjonssymptomer.
Anskaffelsen av HemoCue WBC DIFF
har også påvirket antall prøver med
differensialtelling som sendes til
samarbeidende laboratorium, i
forhold til før.
- Før tok vi venøse blodprøver som
ble sendt til lab. Nå gjør vi ikke det
så mye, sier Katrine Grønlund,
helsesekretær og kontorleder på
Torget Legesenter. Dette begrunner
hun med muligheten til å få et
resultat
på
differensialtellingen
mens pasienten ennå er på lege-

senteret. Det umiddelbare resultatet
gjør det mulig å stille diagnose og
starte behandling allerede ved
pasientens første besøk. Katrine
nevner blant annet at muligheten til
å få et resultat umiddelbart har vært
til ekstra stor nytte ved ett tilfelle,
der det var mistanke om leukemi.
Bruken av HemoCue WBC DIFFsystemet har i følge legene ikke redusert antiobiotikaforeskrivningen,
men de mener at systemet legger til
rette for en tettere og enklere
kontroll av pasientene. Katrine
forteller at de har registrert en klar
økning i antall WBC DIFF-tester som
tas ved legekontoret, noe hun
forklarer med at det er blitt enklere å
få svar på diff-telling, sammenlignet
med da prøven måtte sendes til
samarbeidende laboratorium.

Hva er fordelene med å bruke HemoCue® WBC DIFF-systemet?

Katrine Grønlund jobber som helsesekretær
og kontorleder på Torget Legesenter i Askim.
Laboratoriet er utstyrt med, blant andre, flere
HemoCue-instrumenter som de bruker i sitt
daglige arbeid.

HemoCue har vært ledende innen pasientnær medisinsk diagnostikk i over 30 år. Vi er
spesialister på å tilby helsepersonell tester som gir hurtige resultater, med samme presisjon
og nøyaktighet som på et klinisk kjemisk laboratorium.
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I følge helsesekretær og kontorleder Katrine Grønlund, har anskaffelse av
HemoCue WBC DIFF-systemet redusert antall diff-tellingprøver som sendes til
lab. Siden HemoCue WBC DIFF gir et resultat allerede få minutter etter
prøvetakingen, får legene muligheten til å vurdere resultatet, stille diagnosen og
eventuelt starte med behandlingen mens pasienten ennå er på legekontoret.

