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Datum 2019-03-08 
 
 

Meddelande 4/2019 
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm  
 
 

Byte av laboratorieinformationssystem (LIS) 18 mars. 

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  

 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) 

  

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. 

Fredagen den 15/3 vid 12, avslutas all elektronisk kommunikation med nuvarande LIS vilket 
innebär att alla outsvarade prover som finns kvar kommer att levereras som papperssvar. 

Efter bytet kommer kunder med papperssvar att se förändringar i provsvarens utseende, 
bland annat är anamnesrutan borttagen. 

  

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.  

 

I vårt nya LIS kommer alla burkar och rör märkas A, B, C osv. Därför skulle det underlätta 
mycket för oss om ni märker era provkärl A, B, C osv när ni skickar in fler än en burk per 
remiss.(se bild  
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För att enklare kunna sortera proverna som kommer in så är det bra om kunderna märker 
upp burkarna med SVF och Snabbsvar 

 

Anpassning till nationellt vårdprogram för Cervixprevention 

I samband med systembytet anpassar vi oss till riktlinjerna i gällande nationellt 
vårdprogram för Cervixcancerprevention när det gäller möjligheter att registrera kliniska 
fynd och anamnestiska uppgifter, samt vad som kan beställas för ett prov (provet förutsätts 
utgöra vätskebaserad cytologi). Vårdprogrammet finns i länken nedan och 
standardremissen finns att se i Bilaga 2. 

 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-
upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/vardprogram/nationellt-vardprogram-
cervixcancerprevention.pdf?v=ed36127326b8430f84c011a4896200ce 
 

Genom att det i nuläget inte är gjort någon förändring av fälten journalsystemens E-
remisser får en del av uppgifterna som tidigare anges i fritext, men tänk på att ange tydligt 
vilken analys som önskas, då man enligt nya vårdprogrammet till exempel också skall 
kunna beställa endast HPV-analys. (De alternativ som skall erbjudas  är; endast cytologisk 
analys, endast HPV-analys, cytologisk analys OCH HPV-analys oavsett utfall, cytologisk 
analys med HPV-triage vid ASC-US eller LSIL samt HPV-analys med triage med cytologisk 
analys vid positivitet för högrisk HPV.)” 

 

 

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

 


