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Datum 2021-05-17      
 
 

Meddelande 6/2021 
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland  

 

Byte av Laboratorie-Informations-System, LIS, för Kemi för Unilabs Sverige. 

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

Unilabs AB uppgraderar laboratorieinformationssystemet (LIS) till ett gemensamt LIS för 
kemi och mikrobiologi i en gemensam databas. I samband med detta tillämpar vi 
standardiserade analysbenämningar genom användning av NPU-koder, som alla 
landsting/regioner i Sverige åtagit sig att följa. NPU-systemet är ett internationellt register 
på engelska med systematiska, unika benämningar och koder för 
laboratorieundersökningar.  

Uppgraderingen medför, utöver standardiserade analysbenämningar, ändrade rörkoder och 
till en viss mån smärre justering av några få referensintervall.  

Inga analysmetoder förändras i och med denna förändring, alla resultat är fullt jämförbara 
med tidigare resultat. 

Elektroniska analysbeställningar som är inlagda i laboratoriedatasystemet innan 
driftsättningen kommer att tas om hand vid uppdateringen. 

 

Labportalen (Webdoc, CGMJ4, Clinic Buddy mfl) 

För kunder som använder Labportalen så kommer de remisser som redan är sparade och 
skickade inte att behöva hanteras ytterligare av er.  

Om man tittar på en skickad remiss i efterhand och om den innehåller analyser som byter 
analyskod i och med införandet av OneLIS så kommer dessa att vara röda. Detta påverkar 
dock inte remissen utan alla analyser kommer att analyseras och svar kommer som 
tidigare.  

Ex på en remiss som är sparad och skickad i labportalen och där analyser har ändrats.  



                   

 
Unilabs AB, Kundtjänst     Org.nr 556118-7179             
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna   
Tel 0771-40 77 40 
Fax 016-10 49 76 
E-post kundtjanst.sormland@unilabs.com 
www.unilabs.se  2 
 

 

 

Det kommer även att finnas sparade remisser där en analys utgår och då kommer man  
manuellt behöva ta bort den analysen innan man kan skicka remissen.  

Om en analyskod översätts till en ny kod så kommer detta att göras under helgen så att 
remissen fortsatt kan provtas och skickas.  

Här finns det en översättningslista där man ser gammal och ny analyskod 

https://anvisningar.se/Oversattningstabell-OneLIS/ 

 

 

Lördagen 22 maj 2021 kommer vårt nuvarande LIS för kemi Sörmland att integreras med 
LIS för mikrobiologi.  

• Mellan kl. 16.00 och 24.00 kommer vi ha ett totalt stopp i det elektroniska flödet för 
kemi.  

• Manuella rutiner med pappersremiss gäller under stoppet.  

• Akuta provsvar faxas. 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..  

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

För mer information gällande förändringar vänligen se Meddelande 5 Unilabs 

Laboratoriemedicin Sörmland 


