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Pappersremisser till Klin kem lab  
 

Då ni använder er av vår pappersremiss är det viktigt att ni 

fyller i datum och provtagningstid. 

När ni använder remissen för aCov-antikroppar, klistra 

etiketten för virus på röret och skriv aCov på etiketten vid 

frågeställning, använd inte övrig etikett.  

// Laboratoriemedicin  

 

Prover till andra lab under jul och 

nyår.  

En lång julhelg väntar med vissa restriktioner gällande prover 

skickade till andra lab.  

Följande gäller: 

Ambus till Umeå går 21-23/12 – Sista provtagningsdag 

22/12. 

Ambus går även 28-30/12 och 4-5/1 plus 7-8/1.  

Tänk på hållbarheten, alla prover går inte att förvara i frys.  

 

Övriga lab i Sverige: 

Dagar vi skickar prover är 21/12 och 22/12 klockan 14:00, detta för att säkerställa att 

proverna kommer fram innan julhelgen. Efter julhelgen skickar vi 28/12 och 29/12 klockan 

14:00 för att få fram proverna innan nyår. Vecka 1 skickar vi prover 4/1 och 7/1 klockan 

14:00.  

Frysta prover skickar vi 21/12 och 28/12. Vecka 1 skickas inga frysta prover. Allt som 

vanligt igen från 11/1-21.  

Planera provtagningen, ta gärna proverna efter julhelgen.  

Vid akut behov av transport av prover för analys används Jetpak där transporten betalas 

av avdelningen eller mottagningen. Blankett ska fyllas i, tillhandahålls av 

Laboratoriemedicin eller hittas i Centuri Dokumentnr 17476. Tänk på att mottagande lab 

måste kunna ta emot provet för analys vilket kontrolleras av avdelning eller mottagning 

som tar provet.  

På grund av Covid går flygen oregelbundet vilket kan kontrolleras av Lab innan 

provtagning.  

// Anna-Lena Sektionssamordnare Preanalys 
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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). 

 

Provtagning och information till patienter inför 

provtagning 

Provtagningsanvisningar 

För vetskap finns provtagningsanvisningar att tillgå via Insidan. Titta gärna på dessa innan 

ett ev. samtal till Lab för rådgivning angående en provtagning. Alla samtal in till Lab upptar 

tid från samma personal som utför provanalyser. 

Information till patienter. 

Det är vanligt förekommande att patienter inte fått tillräcklig information inför sin 

provtagning. Detta gäller provtagning med ”speciella” anvisningar, såsom att patienten 

behöver vara fastande inför provtagning, eller annat som skiljer sig från det normala. 

Detta medför att patienter behöver nekas provtagning då analyserna riskerar att bli 

missvisande om inte alla instruktioner följts. 

Skickeprov. 

Då ni tar s.k. ”Skickeprov”, tänk på att samtidigt lägga upp motsvarande remiss under 

”Beställning provbunden” och ”Lokala analyser” i Cosmic. Detta för att underlätta 

inmatningen av provsvar och även för att förtydliga vilka prov patienten tagit och vilka 

som begärt provtagning.  

Viktigt även att patienten får med sig en pappersremiss inför dessa provtagningar. 

Nya instrument och ny automation på 

Laboratoriemedicin 

Enligt tidigare information pågår ett projekt med nya instrument och en helt ny 

automationsbana på Laboratoriemedicin. Nu går vi in i en intensiv installationsperioden 

med ombyggnationer, flytt av instrument, installationer, verifieringar och tillfälligt mer 

manuell hantering och det kan finnas risk för störningar. Vi gör allt för att inte vår service 

och svarstider ska påverkas men blir det aktuellt kommer vi ut med ytterligare specifik 

information angående detta. 

Övergripande information om projektet: 

Nya instrument för allmänna kemianalyser samt en helt ny automationsbana kommer att 

installeras på Laboratoriemedicin. Även andra befintliga instrument kommer att kopplas 

till denna automation. Detta kommer att ske i olika steg from idag ända fram till våren 

2021.  Instrumenten och automationen kommer ge: 

Mer kvalitetssäkrad drift med mindre stopp och service 

• Modernare instrument för framtiden 

• Bättre flöden 

• Snabbare svarstider 

• Smidigare efterbeställningar 

 

För att automationen och flödet skall fungera så bra som möjligt så kommer det att vara 

extra viktigt framöver att: 

https://regionjh.se/forpersonalovrigavardgivarepartners/halsoochsjukvard/laboratoriemedicin/remisser.4.f59686e15eee109a569539.html
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• Ange korrekt provtagningstid (gäller även pappersremisser). 

• Applicera etiketter korrekt 

• Ta korrekt mängd provmaterial 

• Korkar väl tillslutna 

Mvh Laboratoriemedicin 

Nya referensintervall för analyser ingående i blodstatus 

Från och med 2020-12-07 kommer nya hematologiska referensintervall för barn att införas 

vid Laboratoriemedicin i Region Jämtland-Härjedalen. Förändringarna berör analyserna 

B-Blodstatus, B-Retikulocyter, B-Ret-Hb och B-celler/diff. 

Bakgrunden till förändringarna är att referensintervallen för barn har varit föråldrade. De 

nya intervallen för barn 1 månad till 18 månader är baserade på data från LIME (laktoferrin 

i modersmjölksersättning)-projektet och framtagna på friska barn boende i Västerbotten. 

Intervallen är därmed anpassade till de hematologi-instrument som är i bruk i dag på 

Laboratoriemedicin. Referensintervallen för barn i övriga åldrar baseras på andra källor. 

För barn upp till 1 månads ålder används boken Pediactric Reference Intervals av Soldin, 

Wong et al från 2011, 7:e upplagan. För barn 1,5-18 års används artikeln Population-

based Pediatric Reference Intervals for Hematology, Iron and Transferrin av Aldrimer, 

Ridefelt, Rödöö et al (Scand J Clin Lab Invest. 2013;73:253-261). Referensintervallen för 

vuxna är framför allt baserade på NORIP-projektet och rekommendationer från EQUALIS 

expertgrupp inom hematologi.  

I samband med detta kommer ytterligare två förändringar att införas: ret-Hb byter namn 

till Ret-MCH och MCHC kommer inte längre att svaras ut. 

Från och med driftsättningsdatum kan de nya referensintervallen återfinnas i våra 

provtagningsanvisningar. 

Om ni har frågor kontakta Pär Leijonhufvud (kemist), Anna Larsson (sektionssamordnare, 

15 41 30) eller Johan Mathillas (MLU). 

mailto:par.leijonhufvud@regionjh.se
mailto:anna.k.larsson@regionjh.se
mailto:Johan.Mathillas@regionvasterbotten.se

