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Till dig som remittent 

 

Under den senaste veckan har det i media framkommit kritik mot Unilabs verksamhet inom patologi 

och radiologi i Region Stockholm. Vi vill med det här brevet berätta om vilka åtgärder vi har vidtagit 

för att komma tillrätta med problemen och vart du som remittent kan vända dig om du har frågor 

eller funderingar.  

 

Vi vill betona att vi ser oerhört allvarligt på de alltför långa svarstiderna inom patologi liksom på 

väntetiderna inom radiologi. Så ska det naturligtvis inte vara, och vi beklagar djupt att det drabbar 

patienterna.  

 

När det gäller radiologi råder en kapacitetsbrist i hela Stockholmsregionen, då vissa röntgenenheter 

ännu inte är i drift. Unilabs ansvarar för radiologin i centrala och norra Stockholm, men som en 

konsekvens av kapacitetsbristen har vi under året tagit emot patienter från alla delar av 

Stockholmsregionen. 

 

När det gäller patologin har långa svarstider uppstått i och med att en oväntat stor volym av prover 

inkommit till vårt laboratorium. Det har lett till en kö i diagnostiseringen av så kallade 

standardprover, det vill säga prover som inte är märkta som akuta eller SVF.  

 

Vi arbetar nu intensivt för att korta väntetider och svarstider. Vi har tagit fram och förankrat en 

handlingsplan med Region Stockholm. Vi går också igenom kön med patologiprover för att säkerställa 

att inga allvarliga sjukdomstillstånd finns där. 

 

Sedan i våras har vi rekryterat nya medarbetare, bemannat med extra personal från andra delar av 

Unilabs samt anlitat externa konsulter för att öka vår kapacitet, detta arbete kommer nu att 

ytterligare förstärkas. Vi förlänger även våra öppettider och schemalägger förebyggande underhåll till 

kvällar och helger.  Detta är några av de åtgärder vi vidtagit för att så snabbt som möjligt komma 

tillrätta med problemen. 

 

Tveka inte att höra av dig till oss nedan om du har frågor eller annan återkoppling kring vår 

verksamhet.  

 

Kundtjänst Laboratoriemedicin  Kundtjänst Radiologi        

0771-407740    0771-407720  

kundtjanst.lab@unilabs.com  Kundtjanst.Radiologi@unilabs.com 

 

Charlotta Wikström   Helen Häggström 

Chef Radiologi och Patologi Sverige  Verksamhetschef Unilabs Radiologi 
charlotta.wikstrom@unilabs.com helen.haggstrom@unilabs.com 

 

Jag ser fram emot fortsatt samarbete och dialog med patientens bästa i fokus. 

 
Med vänlig hälsning,  

 

Johan Höglund, VD Unilabs 


