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 TUTKIMUSTIEDOTE 2012:27 
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.6.2012 
Kliininen kemia ja hematologia 

Tutkimusten fP-Aminoh, U -Aminoh, Li-Aminoh, U -Orgah ja U -Sukkase lähetteet 
ja lausunnot sähköiseen muotoon 15.6.2012 alkaen  

Asia Pyyntökäytäntömuutos 
Vastauskäytäntömuutos 

 Alla mainittujen aineenvaihduntatutkimusten osalta otetaan käyttöön 15.6.2012 
alkaen sähköinen lähete ja lausunto: 

1061 fP-Aminoh fP-Aminohapot 

1062 U –Aminoh U -Aminohapot 

1059 Li-Aminoh Li-Aminohapot 

4855 U –Orgah U -Orgaaniset hapot, semikvantitatiivinen 

4852 U –Sukkase U -Sukkinyyliasetoni ja sukkinyyliasetoasetaatti 

21102 U –OrgahJ U -Orgaaniset hapot, jatkotutkimus 

Tutkimuksen tilaaja tekee pyynnön omaan tietojärjestelmäänsä ja täyttää tutki-
mukselle määritellyt lisätietokysymykset. Lisätietokysymykset korvaavat aiem-
min käytössä olleen ”Aineenvaihduntasairauksien tutkimukset” -lähetteen. 

Aineenvaihduntatutkimusten lausunnot ovat luettavissa sähköisesti tilaajan omasta 
tietojärjestelmästä. Weblab Clinicalia käyttävät tilaajat katsovat lausunnot ”Erik. 
alojen lausunnoista” ja tulostus tapahtuu ”Päiväkertymä (erik.)” -toiminnolla sa-
maan tapaan kuin esim. patologian tutkimuksissa. Myös aminohappotutkimusten 
liite (aminohappojen pitoisuudet viiteväleineen) on nähtävissä Weblab Clinicalis-
sa. 

Ulkopuolisilla tilaajilla vastaukset näkyvät lausuntona, mutta em. liite toimitetaan 
postitse. 

Paperilähetteellä tulleiden näytteiden lausunnot toimitetaan postitse tilaajalle. En-
nen 15.6.2012 paperilähetteellä tulleet näytteet vastataan vanhalla tavalla lähettee-
seen. 

Virtsatutkimusten U -Aminoh, U -Orgah ja U -Sukkase tutkimusrakenne muuttuu 
yksittäistutkimukseksi. Näytteen tutkimista varten tarvitaan U –Krea, jonka tilaa 
laboratorio. U -Krea laskuttuu erikseen. Tutkimuksen yhteishinta säilyy entisel-
lään, sillä varsinaisen tutkimuksen hinta alenee kreatiniinin hinnan verran. Tutki-
mukseen U -Orgah joskus tarvittavan jatkotutkimuksen vastaus annetaan maksut-
tomalla tutkimusnimikkeellä U -OrgahJ. Jatkotutkimuksen lausunto näkyy kussa-
kin järjestelmässä samoin kuin varsinainen U -Orgah -lausunto. 

Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen tai RSS-syötteen. 
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Muuta Sähköisen vastauksen lisäksi lähetämme siirtymävaiheessa eli 31.7.2012 asti vielä 
paperisen vastauksen kuten tähänkin asti. 

Tiedustelut HUSLAB, Naistenklinikan laboratorio, puh. (09) 471 73778 

Allekirjoitukset Virtanen Marita 
erikoislääkäri 
HUSLAB 
Lastenklinikan laborato-
rio 
puh. 050 427 1386 

Markkanen Helene 
vs. osastonylilääkäri 
HUSLAB 
Naistenklinikan laborato-
rio 
puh. 050 427 1612 

Hämäläinen Esa 
vs. vastuualuejohtaja 
HUSLAB 
Kliinisen kemian ja he-
matologian vastuualue 
puh. 050 427 2839 

 


