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Datum 2019-09-25 
 
 

MeMeMeMeddelandeddelandeddelandeddelande    7777////2012012012019999    
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm  

 
 

Klinisk Kemi 

Pt(U)-Calcium behöver inte längre samlas med tillsats av saltsyra  

Framöver behöver man inte tillsätta saltsyra i dunken/plastflaskan som lämnas ut till 
patienten för insamling av dygnsmängd urin vid beställning av Pt(U)-Calcium. 

OBS! Skicka enbart 5 mL av den välblandade dygnsmängden i ett avhällningsrör för urin till 
lab. 

 

Barbara Usener, överläkare Unilabs klinisk kemi barbara.usener@unilabs.com 

 

 

Förtydligande om beställning och svar av opioider 

Opioider i urin: 

Tramadol, O-Desmetyltramadol, fentanyl, buprenorfin, oxikodon och metadon beställs och 
svaras ut separat. 

 

Opioider i saliv: 

- Vid beställning av ”Opioider” svaras det ut vilken/a opioid/er som är påvisbar/a i provet. 

- Vid specificerad beställning av en enstaka opioid svaras endast den opioiden som är 
beställd ut i svarskommentaren.  

- Substanser (opioider) som berörs: tramadol, fentanyl, buprenorfin, oxikodon, metadon. 

 

 

U-Kiralt amfetamin, nya svarsrutiner 

Vid beställning av U-Kiralt amfetamin kommer tre olika analyser att svaras ut: 
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• Koncentration av U-Dexamfetamin 

• Koncentration av U-Levamfetamin 

• Kvot av U-Kiralt amfetamin med kommentar i enlighet med den medicinska artikeln 
”Tolkning av kliniska urinprover hos ADHD-patienter som behandlas med 
dextroamfetamin” som finns publicerad i www.unilabs.se 
(https://unilabs.se/sites/default/files/2019-02/MedicinskArtikelDextroamfetamin.pdf) 

 

Maria-José Ferrandis  Yufang Zheng 
Laboratorieläkare, klinisk kemi Kemist 
maria-jose.ferrandis@unilabs.com yufang.zheng@unilabs.com 

 
 

Klinisk patologi 

Unilabs går helt över till vätskebaserad cytologi för vaginalcytologi 

Unilabs fasar ut den konventionella metoden för vaginalcytologi med utstryk på glas och 
går helt över till vätskebaserad cytologi för denna undersökning.  

Vätskebaserad cytologi rekommenderas för alla cellprov i gällande vårdprogram för 
cervixcancerprevention. På grund av den ytterst lilla volym av glas enligt den konventionella 
metoden som inkommer, och då det saknas externa kontrollprogram, kan vi inte säkerställa 
och upprätthålla kompetensen för att utföra analysen. 
 

Charlotte Örndal, Överläkare Unilabs Patologi charlotte.orndal@unilabs.com  

 

 

Kundtjänst informerar  

Nytt förpackningsmaterial för provskick via post 

Vi har tagit fram nytt förpackningsmaterial för provskick via post. PostNord har nya krav på 
hård ytterförpackning eftersom de ibland använder sig av flyg. Kartongen är specialbeställd 
för att kunna passa i postlådans öppning, även om vi rekommenderar att man lämnar in 
prover på postombud för att de inte ska utsättas för kyla eller värme.  

De kunder som skickar patologiprov i lite större rör/burk kommer inte kunna använda 
kartongen till det, utan får fortsätta att skicka dem i transportpåse tills lösning är på plats.  

Det nya materialet består av tre delar:  

1. En absorbentficka bestående av 5 fack att placera rör i 

2. En tätslutande påse att stoppa absorbentfickan i  

3. En ytterförpackning i kartong. Kartongen har förtryckt svarspostadress till Unilabs  
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Det nya förpackningsmaterialet finns att beställa på Mediq fr.o.m 9 oktober, på 
nedanstående artikelnr: 

• 5096602 - Provpåse 165X275MM UN3373 Unilabs, 100-pack 

• 5096603 - Absorb f 5 rör 112X225MM Vit UN3373, 100-pack 

• 5091240 - Ytterförpackning Svarspost kartong Solna, 50-pack 

• 5091243 - Ytterförpackning Svarspost Droganalys kartong Eskilstuna Röd, 50-pack  

 

 
 

Cecilia Winblad, Kundtjänstchef cecilia.winblad@unilabs.com  

 

 

Analyser som bekostas av smittskyddet ska inte ha smittskyddet som 
fakturamottagare i TakeCare 

Vid beställning i TakeCare av analyser som bekostas av smittskyddet i Stockholm så ska 
smittskyddet inte väljas som separat fakturamottagare. Detta styrs direkt i Unilabs 
ekonomisystem för de berörda analyserna så att fakturamottagare blir korrekt. Både 
svarsmottagare och fakturamottagare skall alltså vara samma (enhetens/remittentens 
kombika). I de fall när man har valt smittskyddet som fakturamottagare så krävs en manuell 
rättning hos Unilabs innan remissen kan läsas in vilket i förlängningen kan leda till fördröjda 
provsvar. 

(se bild på nästa sida) 
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Cecilia Winblad, Unilabs Kundtjänstchef cecilia.winblad@unilabs.com  

 

 

Använd beställarkodsetiketterna (klisteretiketter) på våra pappersremisser 

Vi önskar att ni använder våra beställarkodsetiketter på Unilabs pappersremisser (på 
angiven plats). Detta för att remisserna ska registreras rätt i vår scanner så att provsvar 
skickas till rätt avsändare och beställningen faktureras korrekt. 

Ni kan beställa dessa etiketter kostnadsfritt via 
http://www.anvisningar.se/Remisser/Bestallning-streckkodsetiketter/  

 

Cecilia Winblad, Kundtjänstchef Unilabs Laboratoriemedicin 

 

 

Meddelande till systemansvarig för journalsystem 
Inget ska ändras i analyskatalogerna denna gång.  
 

Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för 
år 2019 är följande:  

• Onsdag 4 december 

 

Frågor angående analyskataloger ställs till: servicedesk.labit@unilabs.com 

Central systemförvaltningsorganisation Unilabs 
 

 
 


