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Datum 2019-02-12 
 
 

MeMeMeMeddelandeddelandeddelandeddelande    3333aaaa////2012012012019999    
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm  
 
 
 
Klinisk kemi 

Analys av gruppen U-Fentanyler upphör 

Analys av gruppen U-Fentanyler (14 substanser) kommer att upphöra på Unilabs och 
kommer istället att skickas till externt laboratorium. För beställning fortsättningsvis så skriv 
”U-Fentanyler” som fritext i remissen. 

Beställning av U-Fentanyl som enskild analys kommer fortfarande att analyseras lokalt. För 
beställning kryssa i rutan för Fentanyl i remissen. Det är endast Fentanyl och Norfentanyl i 
urin som ingår i denna metod. 

 

Maria-Jose Ferrandis Överläkare Unilabs Maria-Jose.Ferrandis@unilabs.com  

 

 

Förtydligande: Efterbeställning av missbruksanalyser på arbetsplatsprover 
godtas ej 
Vi kan inte ta emot efterbeställningar eller lägga till missbruksanalyser inom ramen för 
arbetsplatsprover. 
 
Provlämnaren godkänner vid provtagningstillfället vilka analyser som ska analyseras. 
Resultat av tillagda analyser kommer inte att vara juridiskt hållbart. 

 

Maria-Jose Ferrandis Överläkare Unilabs Maria-Jose.Ferrandis@unilabs.com  

 

 

Information om kommande sammanslagning av Laboratorie-Informations- 

System, LIS, för Mikrobiologi och Kemi för Unilabs Sverige. 

Den 1 april 2019 kommer vi att slå ihop LIS för mikrobiologi och kemi, inklusive 
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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. 
• Vi kommer att 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 via www.anvisningar.se. Den kommer att 
finnas tillgänglig fr.o.m. måndag den 18/2, under ”Översättningstabeller”. 

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 ett separat meddelande med ytterligare information ca 2 veckor innan 
driftstart.  

 

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

 

 

Klinisk mikrobiologi 

Kommande förändringar av diagnostik och svarsrutin gällande antibiotika. 

Med anledning av nya uppdaterade rekommendationer från EUCAST (European 
Committee on Antimicrobial Suceptibility Testing) kommer Unilabs att införa förändringar av 
diagnostik och svarsrutin gällande antibiotika.  
Därför ber vi er att vara särskilt uppmärksamma på kommande meddelande där vi kommer 
att förklara innebörden av dessa förändringar. 

 

Unilabs Antibiotikaråd  

 

 

Klinisk patologi/cytologi 

Byte av laboratorieinformationssystem (LIS) 

Som vi tidigare meddelat byter avdelningarna för klinisk Patologi och Cytologi till ett nytt 
laboratorieinformationssystem. Vårt nya LIS, Athena, levereras av Dedalus och är ett 
väletablerat system som används av mer än 100 patologilaboratorier i Europa. Skälet till 
bytet är flera, vi kommer att 

• få ett modernare IT-stöd som stödjer laboratorieflödena bättre  
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• kunna koppla upp analysinstrument för att slippa manuella överföringar och därmed 
minska risker för fel 

• kunna övervaka processerna så vi kan kontrollera att vi håller svarstiderna 
 

• få ökade möjligheter till kommunikation med journalsystem (beställningar och svar) 

För er som kunder kommer ni se vissa förändringar i utseendet på papperssvaren.  

För elektroniska beställningar och svar kommer vår IT organisation ta direktkontakt med 
berörda i samband med införandet. 

Varje införande föregås av en verifieringsperiod och en riskanalys innan beslut om 
driftsättning tas. Det finns naturligtvis risk för störningar i form av förlängda svarstider i 
samband med införandet, men vi gör allt vi kan för att minimera dessa. 

Systemet är nu infört i Skövde. Nästa avdelning i tur att byta LIS är patologen på S:t 
Görans sjukhus 18 mars och därefter följer Eskilstuna och Sunderbyn  

För att underlätta vårt arbete vill vi samtidigt påminna om vikten av fullständigt ifyllda 
remisser. Detta för att spara tid vid hantering och registrering av proverna samt för att bidra 
till att våra svar blir så bra som möjligt. 

 

Åsa Björkenor, verksamhetschef Unilabs patologi asa.bjorkenor@unilabs.com 

 

 

Kundtjänst informerar 

Ny artikel på Mediq 

Fr om 2019-02-27 så beställs Safix-rören, till Parasiter, cystor och maskägg, mikroskopi, 
direkt på Mediq, med art nr 5042052.  

 

 

Rättelse av art nr på Mediq 

Det art nr som gäller för nedanstående rör - Fluorid/citratrör (FC-mixture-rör) 

på Mediq är: 5023931.  
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Artikel nu tillgänglig på Mediq 

Nedanstående artikel - Sputumburk med ytterförpackning, finns nu tillgänglig på Mediq, på 
art nr 5033000 

 

 

 

Byte av artikelnummer på Mediq  

Vid beställning av objektsglas, för strykning av B-Celler, så gäller nedanstående 
artikelnummer fr om 2019-02-27 (tidigare art nr 5092023 utgår samma datum):  

5092012 - Objektsglas 76X26mm Mattfält 20mm 

 

 

Artikelnummer för Blododlingsflaskor på Mediq 

Nya artikelnummer gäller för blododlingsflaskorna – se nedan: 

5027301 - Flaska Blododling AEROB Grön 

5027303 - Flaska Odling/Buljong ANAEROB Orangea 

5027302 - Flaska Blododling AEROB Gul 

 

 

Byte av avhällningsrör för serum/plasma och urin. 

För att underlätta hanteringen och arbetet med avhällda prover byter laboratoriet till två nya 
avhällningsrör, ett för serum/plasma och ett för urin. 

Bytet innebär att vi slipper manuell hantering då rören kan hanteras direkt i vår 
högautomatiserade analytiska plattform, vilket ger snabbare svarstider och minskad risk för 
felhantering. 

Dessa avhällningsrör ersätter alltså ”5mL rundbottnat plaströr med kork” och byter därmed 
benämning till ”Avhällningsrör för serum/plasma” och ”Avhällningsrör för urin”. OBS! Detta 
rör ska EJ användas vid drogprovtagning. 

Rören finns beställningsbara på Mediq, på nedanstående artikelnummer. 
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”Avhällningsrör för serum/plasma”:           ”Avhällningsrör för urin”: 
Art nr Mediq: 5023382                Art nr Mediq: 5023081  

                                          
                            

                                                                                                   

                              
 
     

 

 

 

 

Förpackningsmaterial för postkunder 

Vi håller på att ta fram nytt förpackningsmaterial för prover som skickas med post. 

I väntan på att allt är klart så kommer en provpåse med art nr 5049106 att kunna beställas 
från Mediq. Svarspostetiketter (att sätta på provpåsen) beställs via kundtjänst, 
kundtjanst.stockholm@unilabs.se.  

Vi återkommer under våren med mer info om det nya materialet. 

 

 

Plomberingsband 

Plomeringsband finns nu att beställa från Mediq. Vi har ett vitt band som används i rutin 
och ett rött band att märka akuta lådor med. 

7514010 - Plomberingsband vit 

7514125 - Plomberingsband röd Akut 
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Meddelande till systemansvarig för journalsystem 
Inga ändringar ska ske i analyskatalogerna i samband med detta kundmeddelande.  
 

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 

 


