
                   

 
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  1 
 

 

Datum 2021-09-21      
 

Meddelande 9/2021 
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland  

 

 

 

Klinisk mikrobiologi 

Ny metod för influensa A/B, RSV samt SARS CoV2 

De akuta metoderna för influensa A/B, RSV samt SARS CoV2 har utgått. De ersätts med 
en gemensam metod innehållande influensa A/B, RSV och SARS CoV2.  
Valbar kod i PELO: Inf AB/RSV/COV2, akut  

 

Faiz Fendukly, medicinskt ansvarig överläkare. Faiz.Fendukly@unilabs.com 

 

 

Klinisk patologi 

Skärpta rutiner 

För att upprätthålla säkerheten skärper laboratoriet sina rutiner avseende hantering av 
brister i informationen, i synnerhet identitetsmärkning, på remisser och provtagningskärl. 

När information saknas, är ofullständig eller oklar kommer materialet att skickas åter till 
insändande enhet för komplettering/klargörande.  

Om provmaterial inkommer utan remiss (pappersremiss eller elektronisk remiss) kommer 
remiss att efterfrågas och om ingen remiss då kommer skickas provmaterialet tillbaka.  

Var också noga med att se till att alla provtagningskärl är märkta, förutom med 
patientidentitet, med uppgift om provtagande enhet. 

 

Charlotte Örndal, Medicinsk Chef, Specialistläkare Charlotte.Orndal@unilabs.com 
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Kundtjänst 

Information till patienter 

Vi vill påminna alla vårdgivare om att informera patienter om det finns speciella 
provtagningsanvisningar t ex att de ska vara fastande eller om ett prov ska tas innan en 
viss tid. Information om öppettider finns på https://unilabs.se/privatperson/laboratorie-
medicin/provtagning .  

Vi har Drop-in på våra enheter. 

 

Cecilia Winblad, Kundtjänstchef Labmedicin cecilia.winblad@unilabs.com  

 

 

OBS! Ny gemensam Laboratorieremiss 1 sedan lördagen den 22 maj 2021 

I samband med övergången till gemensamt LIS i maj togs en ny gemensam remiss i bruk, 
Laboratorieremiss 1 – kemi/serologi.  

Vi ber er alla att beställa hem den nya remissen och kassera den gamla 
Laboratorieremiss 1 Sörmland, som nu utgått.  
Vårdcentraler ansvarar för att SÄBO och annan verksamhet knuten till kommunen får den 
nya versionen av remissen och att de gamla kasseras. 

Prover som kommer in på den gamla remissen riskerar att försenas på grund av manuell 
ommärkning och hantering. 

Den nya remissen finns att beställa på: 

• Mediq med artikelnummer 7582041, och på 

• Varuförsörjningen med artikelnummer 44964 

 

Cecilia Winblad, Kundtjänstchef Labmedicin cecilia.winblad@unilabs.com  


