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Meddelande Meddelande Meddelande Meddelande 1111/2020202020202020, gemensamt 

meddelande ifrån Unilabs Laboratoriemedicin 
 
Byte av Laboratorie-Informations-System LIS, för Mikrobiologi  

(LIS tar emot beställning av analys, hanterar vår interna produktionsprocess och levererar därefter 
analyssvaret till beställaren, i pappersform eller direkt till patientjournalen) 

 

Söndagen 29 november 2020 kommer vårt nuvarande LIS för mikrobiologi att bytas mot  
en uppgraderad version av CGM Analytix. Målet är ett gemensamt LIS för både kemi och 
mikrobiologi. 

Analyserna i vårt mikrobiologiska och molekylärbiologiska sortiment kommer att behålla 
samma benämningar som tidigare. Kemi samt immunologisk serologi och infektionsserologi 
påverkas ej i nuläget och beställning och svar sker på samma sätt som tidigare. 

 

Den 29 november mellan kl. 11.00 och 18.00 kommer vi ha ett stopp i det elektroniska 
flödet. Manuella rutiner med pappersremiss gäller under stoppet. Akuta provsvar rings ut. 
Pappers-/EDI-svar kommer att skickas ut i efterhand. 

Frågor om gamla provsvar kan inte besvaras under avstängningen. Vi ber om överseende 
med de problem som kan uppstå under driftstoppet. 

 

Hur laboratoriesystembytet påverkar just ditt journalsystem finns att läsa här nedan. 

  

Vid frågor - kontakta Unilabs Kundtjänst, tfn 0771-40 77 40 eller mejla 
kundtjanst.lab@unilabs.com.  

 

NCS Cross 

Beställningar sker som tidigare på pappersremiss och svaren kommer via brev/fax samt via 
Labportalen. 

 

E-remiss via Labportalen ( Ex Webdoc, J4, Clinic Buddy) 

För att beställa mikrobiologi kan du välja att söka i fritext via ”Alla analyser” eller använda 
menyn Mikrobiologi LP och navigera dig fram via rubrikerna.  
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Svaren kommer att presenteras som tidigare. 
 

Cosmic 

Ingen förändring för E-remiss och svar. 
 

TakeCare 

Beställning sker ifrån en ny remissbild, Unilabs OneLis Mikro.   

 

  
 

För att beställa mikrobiologi kan man använda menyn Mikrobiologi och navigera sig fram 
via rubrikerna. Alternativt välja att söka i fritext i rutan under Mikrobiologi. Observera att 
sökning då sker bland de gula mapparna och inte på enskilda undersökningar. 
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Då den gamla remissbilden inte längre kommer att finnas tillgänglig efter 29/11 är det 
viktigt att sparade remisser skickas. Ni som har skapat egna grupper för mikrobiologi 
under vårdenhetens grupper behöver återskapa dessa på sedvanligt sätt för den nya 
remissbilden. 
 
Mikrobiologisvar finns som tidigare i mappen ”Multidisciplinärt svar”. Svarande enhet är 
Unilabs OneLis Mikro. 
 

  
 

 
Asynja Visph 
Ingen förändring för E-remiss och svar. 
 
Melior/Labsvar 
Ingen förändring för E-remiss och svar. 
 

J3 
I samband med övergång till nytt LIS så kommer vi inte längre att ha möjlighet att 
leverera elektroniska svar till Journal 3, J3. Om ni fortsatt är intresserade av elektroniska 
svar så kommer ni att behöva byta journalsystem. Vi hjälper gärna till att titta på 
alternativa lösningar som kan fungera för er. 
 


