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Remisser till lab  

Vi ber er att inte skicka iväg remiss från Cosmic i förväg om 

inte provet förväntas anlända till lab inom två(2) dygn. 

// Laboratoriemedicin  

Postlådor bort från 

preanalys/provinlämningen  

I samband med vår nya automation (se nedan) bygger vi om 

provinlämningen. Därmed kommer postlådorna som tidigare 

funnits där att försvinna. 

Analysen U-ProtHC/Kreatinin-kvot kan 

beställas separat från februari 2021 

I februari 2021 kommer analysen U-ProtHC/Kreatinin-kvot läggas upp så det går att 

beställa separat.  

Nya instrument för allmänna kemianalyser , 

Laboratoriemedicin 

Under vecka 4 planerar vi att ta nya våra instrument för allmänna kemianalyser i drift 

inom Laboratoriemedicin (klinisk kemi). Datumet förutsätter att allt löper som planerat, 

vi kommer att slutgiltigt informera om exakt datum på Insidan. 

Analyserna i de nya instrumenten är baserade på samma analysteknik som tidigare och 

det blir väldigt få förändringar i samband med övergången. De nya metoderna är 

validerade samt sedan verifierade på plats. Dessa förändringar i analyser kommer att 

ske i samband med bytet: 

• Analys LDL: Tidigare var detta en Friedewald-beräkning och nu kommer den att 

specifikt analyseras. Vi återkommer hur detta exakt kommer svaras ut i Cosmic.  

• Analys C3/C4: Går över till provmaterial serum – SST-rör (Artnr 3774). Beakta 

då följande angående provhantering: ”Komplementfaktorer är mycket känsliga för 

nedbrytning därför måste provhanteringen följas noga. Venöst blod tas och 

skickas direkt till analys. Om provet dröjer tills det kommer till laboratoriet måste 

det centrifugeras inom 4 timmar och förvaras kylt. Transporteras kylt om det kan 

nå laboratoriet inom ett dygn. I annat fall fryses serum och transporteras fryst till 

laboratoriet.”   

• Analys C3/C4: Ingen medicinsk bedömning av komplementsfaktorer. Endast 

kvantitativa värden lämnas ut. 

• Analys Transferrin: Svaras ut som g/L Transferrin (tidigare TIBC µmol/L). 

Följande kommentar följer med analysen under en övergångsperiod: ”Transferrin, 

S- anges from 2021-01-25 som koncentration Transferrin (g/L). För att räkna om 

till TIBC (µmol/L) multiplicera med 25. Dvs  

Transferrin (g/L) x 25 = TIBC (µmol/L).”  

• För ett antal analyser blir det också finjusteringar av mätområdet. Detta är inget 

som påverkar inom kliniskt intressanta områden.  
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Detta är första etappen i projektet med både ny instrumentering samt en helt ny 

automationsbana som vi informerat om tidigare. Under installationsperioden som fortgår 

under våren med ombyggnationer, flytt av instrument, installationer och verifieringar 

kan det finnas risk för störningar. Vi gör allt för att inte vår service och svarstider ska 

påverkas men blir det aktuellt kommer vi ut med tydlig information angående detta. 

Påminner igen om att för att automationen och flödet skall fungera så bra som möjligt så 

kommer det att vara extra viktigt framöver att: 

• Ange korrekt provtagningstid 

• Applicera etiketter korrekt 

• Ta korrekt mängd provmaterial 

• Förslut korken väl 
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