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Klinisk Kemi - Karlskrona/Karlshamn 
 

Elektronisk beställning/svar av analyser i dränvätska, 2022-11-01 

Fr.o.m. 2022-11-01 sker beställningar och svar av analyser i dränvätska elektroniskt i BoS. Förändringen 

gör att dessa analyser hanteras på samma sätt som övrig beställning- och svarshantering för analyser till 

Klinisk Kemi.  

Följande analyser är beställningsbara i dränvätska: Albumin, Bilirubin, Kolesterol, Kreatinin och 

Pankerasamylas.   

 

Byte av provtagningsrör analys av dränvätskor 2022-11-01 

I samband med införande av elektronisk beställning av analyser i dränvätska byts också 

provtagningsmaterial från sterilt plaströr till vakuumrör med ljusgrön propp vilket ger en homogenisering 

med övrig provtagning för kemianalyser. 

För mer information, v.g. se Analysportalen. 

 

Uppdatering av provtagningsrör för urinsediment fr.o.m. 2022-11-01 

Fr.o.m. 2022-11-01 sker analys av urinsediment enbart i särskilt avsett provtagningsrör, rödgul propp 

med konad botten (Art. nr 30211). Övriga provtagningsrör som tidigare använts godkänns ej.  

Förändringen genomförs för att förlänga hållbarhetstiden för urinsediment då analysen fortsättningsvis 

enbart kommer utföras i Karlskrona. Prover kan fortfarande lämnas till laboratoriet i Karlshamn som 

ombesörjer transport till laboratoriet i Karlskrona.   

För mer information, v.g. se Analysportalen. 
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Förtydligande kring rörpost – Klinisk Kemi, Karlskrona 

• Blododlingsflaskor får inte skickas i rörpost till Klinisk Kemi då dessa fastnar i rörpostsystemet 

och riskerar att förstöras eller förstöra utrustning.  

Alla blododlingsflaskor lämnas direkt till Klinisk Mikrobiologi. 

  

• Prover för analys av luftvägspanel som skickas i rörpost till Klinisk Kemi får endast skickas i 

röda patroner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid frågor v.g. kontakta: 

Avd-chef Isabella Alvarsson (Karlskrona) Avd-chef Sylvia Stenfelt (Karlshamn) 
Tel. 0455 – 73 45 76 Tel. 0454 – 73 22 57 
isabella.alvarsson@regionblekinge.se  sylvia.stenfelt@regionblekinge.se 
 
 
Malena Cianchetta-Sívori, Medicinskt ansvarig överläkare                    
Tel. 0455 – 73 45 97       
malena.cianchetta-sivoriceruti@regionblekinge.se 
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