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Under sommaren 

Öppettider 

Provtagningen kommer under vecka 26–33 att ha öppet  

måndag–fredag 07:30–15:00  

Storsjötappen kommer under sommarperioden att vara 

öppna för blodgivning  

måndag–torsdag 07:15–14:00 samt  

fredag 07:15–12:00. 

Spermieanalyser 

Under veckorna 26–33 kommer inga analyser av spermieprover att 
utföras på Laboratoriemedicin. 

Remisser  

Vi får fortfarande ibland in äldre, inaktuella pappersremisser 

(ofta kopierade från gamla remisser). Dessa är inte giltiga, och 

vi accepterar inte längre dessa. Om ni behöver pappers-

remisser skall ni skriva ut dem från vår hemsida. Givetvis skall 

ni i första hand använda elektroniska remisser när så är möjligt 

(m.a.o. via Cosmic). 

Anamnes vid virusserologi 

För att undvika försenade provsvar är anamnes avseende 

tidigare virusserologi, exempelvis tidigare hepatit eller HIV, 

viktig. Detta för att undvika att onödiga verifieringar annars skickas till NUS. 

Gällande U-stickor 
Ordinerade U-stickor måste göras på vederbörande HC för att de inte kommer fram i tid 

till Laboratoriemedicin (inom 2 timmar). Detta drabbar patienten som inte får ett 

provsvar på ett ordinerat prov. 

Otillräckligt fyllda EDTA-rör 

Venöst tagna EDTA-för (lila propp) måste fyllas till minst halva dragvolymen, dvs 1,5 ml. 

Otillräckligt fyllda rör analyseras ej p.g.a. osäker analyskvalitet. 

Prover till andra lab under sommaren.  

Skickeprover till Umeå går som vanligt hela sommaren, med AMBUS. Till övriga lab skickar ni 
också som vanligt, gäller Primärvården. Sjukhuset lämnar till oss på Laboratoriemedicin. 
Undvik provtagning på fredagar.  

Märkning av prover till andra lab.  

Prover som vi skickar i kuvert, är märkt med UN3373. Denna märkning är inte nödvändig att 
ha på normala prover. Prover tagna på människor med minimal sannolikhet att det smittar 
ska märkas med ”UNDANTAGET MEDICINSKT PROV”. Dessa prover ska packas i transportrör 
och sedan i vadderad påse.  
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https://regionjh.se/forpersonalovrigavardgivarepartners/halsoochsjukvard/laboratoriemedicin/remisser.4.f59686e15eee109a569539.html
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Smittsamma prover klassificeras i Kategori A eller B beroende på smittämne. Läs mer på 
Folkhälsomyndighetens hemsida – Packa provet rätt.  

Nu under Corona tider får prover märkta med UN3373 inte flyga om transporten är flyg 
vilket vi inte vet från gång till gång, därav Medicinskt undantaget prov.  

Skickeprovsregistret 

Kom ihåg att läsa i Skickeprovsregistret innan ni tar prover till andra lab. Ofta byts vilket rör 
som ska användas, vilket lab vi skickar till med mera. Så för att minimera fel rör till andra 
lab, fel remiss med mera, vänligen gå in och läs.  

PNA instrument/ Patientnära analysinstrument 

Upphandlingen gällande PNA instrument är i stort klar. Inom kort kommer information 

om nya och gamla instrument. Om frågor finns gällande detta går det bra att höra av sig 

till Anna-Lena Henriksson och/eller Kristina Lundgren via mail. 

// Anna-Lena Sektionssamordnare Preanalys 

https://regionjh.se/forpersonalovrigavardgivarepartners/halsoochsjukvard/laboratoriemedicin.4.675b71d2159946d1f6631b9a.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/laboratorieanalys/information-for-bestallare/packa-provet-ratt.pdf

