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HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa 

https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/ 

Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista 

ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen. 

 

Weblab Clinicalin Tuloskertymä-näkymä muuttuu 24.5.2021 alkaen 

Asia Weblab Clinicalin Tuloskertymä-näkymän (ks. kuva liitteessä) laboratoriotutkimusten ryhmit-

tely päivitetään  tukemaan paremmin kliinistä käyttöä. Päivitykset tehdään portaittain 

24.5.-4.6.2021 välillä. Sinä aikana tuloskertymän järjestyksessä voi olla epäjohdonmukai-

suuksia keskeneräisten muutosten vuoksi. Suosittelemme tänä ajanjaksona suosimaan Weblab 

Clinicalin muita näkymiä, kuten Tuloskyselyä. 

Muutokset koskevat HUSin lisäksi myös KYMSOTEa, mutta eivät EKSOTEa. 

Uusi ryhmittely Uudessa ryhmittelyssä tutkimukset kootaan kliinisen käytön mukaisiin ryhmiin. Ryhmät järjes-

tetään siten, että kiireelliset ja paljon käytetyt ryhmät ovat ensin. Ryhmät, joiden tutkimuksien 

tulokset ovat pelkästään lausuntoja, tulevat viimeisinä. Kukin tutkimus voi olla vain yhdessä 

ryhmässä. 

Ryhmien järjestys noudattaa seuraavaa logiikkaa: 

- Verenkuvat 

- Tulehdusmerkkiaineet 

- Nestetasapaino, munuaiset ja kalsiumaineenvaihdunta 

- Glukoositasapaino 

- Sydän- ja neuromerkkiaineet 

- Maksa ja haima 

- Hyytymistutkimukset 

- Anemiadiagnostiikan tutkimukset ja muu hematologia 

- Lipidit 

- Suoliston tutkimukset 

- Kilpirauhastutkimukset ja muut hormonit 

- Kasvainmerkkiaineet 

- Immunoglobuliinit ja proteiinifraktiot 

- Vitamiinit ja aineenvaihdunnan tutkimukset 

- Immunologia 

- Lääkeaineet 

- Allergiatutkimukset 

- Alkoholit ja huumausaineet 

- Verensiirtotutkimukset 

- Erite- ja aspiraatiotutkimukset 

- Happoemästase 

- Napaveritutkimukset 

- Virtsan seulonnat ja viljelyt 

- Muu bakteriologia 

- Virologia 

- Genetiikka 

- Kliininen fysiologia ja neurofysiologia 

- Patologia 
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Huomautukset Muutokset eivät vaikuta muiden ohjelmien laboratoriotulosten näkymiseen (esim. Apotti). 

Muutokset eivät vaikuta Weblab Clinicalin muihin näkymiin, kuten Tuloskyselyyn tai Päivä-

kertymään. 

Mikäli loppuun päivitetystä ryhmittelyssä on virheitä tai epäjohdonmukaisuuksia, niistä voi 

välittää viestiä Tapio Lahtiharjulle. 

Tiedustelut lääkäri Tapio Lahtiharju, tapio.lahtiharju hus.fi, 040 144 7947 

Allekirjoitukset Tapio Lahtiharju 

Erikoistuva lääkäri 

HUSLAB 

Kliininen kemia 

puh. 040 144 7947 

Tiina Mäki 

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri 

HUSLAB  

Kliininen kemia 

puh. 050 428 6160 
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Liite 

Kuva Weblab Clinicalin Tuloskertymä-näkymästä. 
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