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Datum 2018-11-20 
 
 

MeMeMeMeddelandeddelandeddelandeddelande    6666cccc////2012012012018888    
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm – gäller 
fr.o.m. 2018-12-05 (om inget annat datum anges i texten) 
 
Till kunder inom Stockholms Sjukhem och Brommageriatriken 
 

Klinisk kemi 

P- Antifaktor Xa, LMWH 

From 2018-12-05 vidarebefordras prov inte längre till Karolinska Universitetssjukhuset utan 
analyseras på Unilabs. Analysen beställs som P-Antifaktor Xa-LMWH. Resultat rapporteras 
i U/mL istället för kIE/L.  
  
 
Christin Sisowath, Kemist christin.sisowath@unilabs.com  

 

 

S-Kortisol – ny analyskod vid funktionstest samt justering av referensintervall 

Fr.o.m. 2018-12-05 justerar Unilabs sina svarsrutiner för S-Kortisol enligt 
rekommendationer från Equalis expertgruppen för endokrinologi (tillstyrkt av Svenska 
Endokrinologföreningen inklusive Hypofysgruppen och Addisonregistret). 

Vid beställning av S-Kortisol inom en funktionstest ska analysen S-Kortisol, test (SKORTF) 
beställas. Resultaten rapporteras utan referensintervall och utan patologimarkering av 
resultat och utan analyskommentar. 

Vid beställning av S-Kortisol utanför funktionstest används analysen S-Kortisol som vanligt 
(SKORTC). Vid morgonprov gäller följande referensintervall: 145 – 620 nmol/L. Resultaten 
följs av en kommentar: ”Ostressat morgonprov för S-Kortisol > 350 nmol/L motsäger 
vanligen ACTH/kortisolsvikt. Referensintervallet avser morgonprov. Eftermiddagsprov har 
95 – 460 nmol/L som referensintervall.” 

 

Barbara Usener, Överläkare klinisk kemi barbara.usener@unilabs.com 
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Klinisk mikrobiologi 

Odling-abscess 

Fr.o.m. den 5/12 kommer analyserna Odl-abscess aer1 och Odl-abscess an1 inte längre 
vara beställningsbara i undersökningen Odl-abscess1 vid elektronisk beställning. 
Laboratoriet tar dock fortfarande emot abscessaspirat i blododlingsflaska för odling vid lång 
transporttid. 

 

Michael Toepfer, Överläkare, klinisk mikrobiologi michael.toepfer@unilabs.com 

 

 

Nya analyser för CVK och CDK provtyper 

Unilabs Stockholm kommer att inkludera ytterligare provtyper för ESBL screening, 
ESBLcarba smittspårning och för MRSA screening. De nya provtyperna är CVK och CDK. 
Provtyp specifika analyskoder kommer att finnas tillgängliga för journalsystemen COSMIC 
och TakeCare fr o m 2018-12-05.  

 

Shah Jalal, Överläkare, Klinisk mikrobiologi, shah.jalal@unilabs.com 

 

 

Efterbeställning av analys för detektion av Mycoplasma genitalium 

Unilabs kan tyvärr inte ta emot s.k. efterbeställning av analys för detektion av Mycoplasma 
genitalium (MG) på tidigare beställda prover för Chlamydia trachomatis (CT) och Neisseria 
gonorrhoeae (NG). Det är fortfarande möjligt att beställa alla 3 (CT, NG och MG) analyser 
tillsammans eller ta ett nytt prov för M. genitalium vid behov. 

Däremot kommer Unilabs att fortsätta ta emot efterbeställning för resistensbestämning på 
prover med positivt fynd av M. genitalium. Om resistensbestämning på positiva M. 
genitalium önskas i efterhand, meddela laboratoriet inom 7 dagar. Ring kundtjänst 0771 40 
77 40. Se www.anvisningar.se för detaljer. 

 

Shah Jalal, Överläkare, shah.jalal@unilabs.com  

 

 

Nya undersökningspaket för nedre luftvägsprover. 

Unilabs kommer att inkludera ytterligare provtyper för luftvägspaket för PCR analys. De nya 
provtyperna är BAL, bronksekret och trakealsekret. Sedan tidigare har Unilabs detta 
undersökningspaket för sputumprov. 



                 

 
Unilabs AB, Kundtjänst Laboratoriemedicin, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna Org.nr 556118-7179             
Tel  0771-40 77 40  
Fax 08- 27 72 16 
E-post kundtjanst.lab@unilabs.com                                
 www.unilabs.se  3 

 

Det provtyp-specifika undersökningspaketet kommer att finnas tillgängliga för 
journalsystemen COSMIC och TakeCare fr o m 2018-12-05. 

Undersökningarna heter Leg/MP/CP/BP-BAL, Leg/MP/CP/BP-bronk och Leg/MP/CP/BP-
trakea och återfinns i i TakeCare i gruppen Luftvägar. I Cosmic heter gruppen Övre 
Luftvägar/Nedre Luftvägar. 

Ingående analyser i paketet är Legionella sp, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila 

pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis och Bordetella holmesii 

 

Shah Jalal, Överläkare, Klinisk mikrobiologi, shah.jalal@unilabs.com 

 

 

Influensa och Calicivirusdiagnostik på Brommageriatriken/Stockholms 
sjukhem 

Inför vintersäsongen vill vi påminna om följande:  

Influensa/RSV: Beställ via Take Care, Mikrobiologens beställningskatalog. Provtagning- 
nasopharynxsekret i ”Universellt eSwab (blå kork)”.  Svarstiden är 1-2 dagar.   

Norovirus (Calici): Beställs via Take Care, Mikrobiologens beställningskatalog. 
Provtagning- feces, i ”Universellt eSwab (rosa kork)”. Svarstiden är 1-2 dagar (vardagar). 

 
Önskas svar samma dag på ovanstående analyser används särskild remiss: 

http://www.anvisningar.se/Global/Provtagningsanvisningar/Remisser/Laboratorieremiss%2
0Allma%cc%88n%20180925.pdf 

Dygnet runt analyserna utförs årets alla dagar. Svarstiden för elektroniska svar för 
Influensa/RSV och Norovirus är cirka två timmar efter provets ankomst till laboratoriet.  

För mer information se www.anvisningar.se 

 

Daniel Heimer, Överläkare daniel.heimer@unilabs.com 

 

 

Kundtjänst informerar 

Blåfärg till drogprovtagning  

Vår kemikalieleverantör har slutat att tillhandahålla blåfärg. Det går lika bra att använda 
någon typ av färgad toalettrengöring istället. 

 

Mia Stenvinkel, Instruktör mia.stenvinkel@unilabs.com  
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Information om kommande sammanslagning av Laboratorie-Informations-
System, LIS, för Mikrobiologi och Kemi för Unilabs Sverige. 

Under våren och hösten 2019 kommer vi att slå ihop LIS för mikrobiologi och kemi, inklusive 
farmakologi och immunologi. 

Det innebär att: 

• Ni kan beställa från enhetliga kataloger med samma analysnamn, koder, 
rutiner och referensvärden. 

• Ni får enhetliga prislistor och fakturor.  

• Namngivning ses över för att vi ska följa NPU-standard. 

• För att ni så enkelt som möjligt ska kunna hantera nya benämningar och 
NPU-koder kommer ni att få hjälp av översättningstabeller och tydliga 
användarinstruktioner innan driftstart. Bytet av analyskoder kan innebära att 
grupper som ni skapat i ert journalsystem måste uppdateras i samband med 
start av vårt nya LIS. 

Vi återkommer med mer information så snart datum för driftstart i din region är beslutat. 

 

Cecilia Winblad, Kundtjänstchef Unilabs Laboratoriemedicin, cecilia.winblad@unilabs.com  
 
 

Nyheter gällande beställning av provtagningsmaterial 

Unilabs och Mediq har utökat sitt samarbete. Provtagningsmaterial som ingår kostnadsfritt 
i ert avtal och som hittills har beställts direkt via lab ska från och med  2018-12-05 beställas 
från Mediq.  

Inom kort skickas ytterligare information samt även en specifik produktlista enligt ert avtal. 
De kunder som idag hämtar material på något av våra primärvårdslabb kommer inte att 
påverkas. Vid eventuella frågor kontakta kundtjänst. 

 

Cecilia Winblad, Kundtjänstchef Unilabs Laboratoriemedicin, cecilia.winblad@unilabs.com 
 
 

Unilabs blir Sveriges största diagnostikgrupp 

Vi kan med glädje meddela att Unilabs har tecknat avtal med Stockholms läns landsting 
för att bedriva laboratoriemedicinsk service i halva Stockholms län. Det nya avtalet träder i 
kraft den 27 april 2019. Det innebär att vi fortsätter att vara leverantör till öppenvården i 
sydvästra länet, från Södermalm till Södertälje kommun. De två nya områdena vi kommer att 
betjäna är Stockholms västra område, från Bromma till Upplands Bro kommun, samt 
innerstaden. 

Med starka resurser, smarta och snabba diagnostiklösningar samt höga kvalitetskrav ska 
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Unilabs ge vården i Stockholm den absolut bästa medicinska servicen både inom 
laboratoriemedicin och radiologi. Unilabs kommer under de kommande månaderna att ta 
över/starta upp flera nya närlaboratorier i innerstaden och västra Stockholm. Mer information 
kommer löpande.  

Hör gärna av dig om du har frågor. 

 

Med vänliga hälsningar Annika Tiveljung Lindell 
Verksamhetschef Laboratoriemedicin Stockholm 
annika.tiveljunglindell@unilabs.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematisk bild över Unilabs nya områden 
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Meddelande till systemansvarig för journalsystem 
Följande ska ändras i analyskatalog 2018-12-05  
(om tabellraderna är tomma så ska ingen förändring ske i detta meddelande): 

 

Till mottagningar som använder TakeCare 

I undersökningen ESBL screen finns nu även analyserna ESBL screen-CDK och ESBL screen-CVK 
beställningsbara. 

I undersökningen ESBL CARBA smittspår finns nu även analyserna ESBL CARBA-CDK och ESBL 
CARBA-CVK beställningsbara. 

I undersökningen MRSA screen finns nu även analysen MRSA screen-CDK beställningsbar. 

Undersökningarna Leg/MP/CP/BP-BAL, Leg/MP/CP/BP-bronk och Leg/MP/CP/BPtrakea finns nu 
beställningbara. 

 

Till mottagningar som använder CGM (Profdoc) Journal III med 
pappersremiss (även PMO) 

Följande analyser ska in i analyskatalogen för Unilabs Stockholm Kemi Serologi 
(åtgärden görs under Underhåll/Labtabeller/Analyskatalog och kräver inloggning i Journal 
III Underhåll) 

Analys/profil Analyskod (Extern kod) Beställningsbar1 

S-Kortisol, test SKORTF (SWE05411) Ja 

S-Prolaktin lågmol SPROLPEG (CAP04826) Nej 

   
1 Vid Nej så ska rutan för Ej beställningsbar för den analysen markeras i Journal III och analysen ska 
inte läggas med i någon grupp. Vid Ja ska rutan vara tom. 

 

Följande analyser ska raderas i analyskatalogen för Unilabs Stockholm Kemi Serologi  

Analys/profil Analyskod (Extern kod) 

S-r Api m 3-ak A47 SA47A (CAP04626) 

  

 

Denna information samt aktuella remissversioner för pappersutskrift från Profdoc JIII finns 
att hämta på http://forum.profdoc.se/ (CGM Användarforum). 

 

Till mottagningar som använder CGM (Profdoc) Journal III och PeLO 

Samma som ovan men analyskatalogen för PeLO behöver bytas ut av er IT-support. 
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Till mottagningar som använder Medidoc och CGM J4 med pappersremiss 

 

Analys/profil Analyskod  

  
Till mottagningar som använder Medidoc och CGM J4 med eRemiss 

 

Analys/profil Analyskod  

  

 

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

• Onsdag 8 maj 

• Onsdag 9 oktober 

• Onsdag 4 december 

I samband med sammanslagning av LIS kommer ett extra katalogsläpp ske under mars. Vi 
återkommer närmare med exakt datum 

 

 

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

Central systemförvaltningsorganisation Unilabs 
 

 
 

 

 


