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Klinisk Kemi - Karlskrona/Karlshamn 
 

❖ Analyser som utgår ur laboratoriets sortiment 
 

❖ Fruktos (seminalplasma) – Utgår fr.o.m. 2022-02-14 

      Analysen utgår då den inte längre anses vara kliniskt relevant.  

       

❖ Urea Reduction Rate (URR) – Utgår fr.o.m. 2022-01-17 

Beräkningen utförs inte längre av laboratoriet. 
 

❖ U-Calcium (stickprov) – Utgår fr.o.m. 2022-02-01 

tU-Calcium kommer fortsatt att vara beställningsbart 
 

 

❖ Nytt referensintervall för Paratyroideahormon (P-PTH)  

Fr.o.m. 2022-01-17 ändras referensintervallet för P-PTH till 1,8–11 pmol/L.  

Referensintervallet harmoniseras med övriga regioner med samma analysmetod. 
 

 

❖ Förlängd hållbarhet för S-Folat 

Ny hållbarhet är 48 h i rumstemperatur och 72 h i kylskåp. Gäller centrifugerat prov i 

primärröret 
 

 

❖ Några mycket viktiga påminnelser! 

Med anledning av Laboratoriets införande av BoS och automationsrobot gäller följande: 

❖ OBS! För att laboratoriet ska kunna hantera mottagna prover måste rör skannas och 

beställningen skickas i BoS. 

❖ Endast en etikett per provrör. 

❖ Tillägg eller annan information kan inte skrivas på BoS-etikett. 

❖ Remiss Proteinanalyser ska även fortsättningsvis skickas med. Remissen är nödvändig för 

att kunna skicka svaret till beställare. Märk remissen med den lilla BoS-etiketten. 
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➢ Blodcentralen - Karlskrona/Karlshamn 
 
❖ Allvarlig avvikelse  

På grund av två allvarliga avvikelser påminner vi om vad som gäller vid hämtning av 

blodprodukter på Blodcentralen.  

Den som hämtar blodkomponenter ska ha med sig uppgifter om patientens identitet och 

kontrollera mot uppgifterna på blodenhetens medföljande transfusionsdokument. Patientens 

identitet ska bestå av personnummer/reservnummer och namn. Detta gäller både vid aktiv 

blodutlämning på Blodcentralen och hämtning från utlämningskyl.  

För patientsäkerhet krävs identitetskontroll både vid reservation av blodkomponent på 

blodcentralen samt vid hämtning och före transfusion. 

 

❖ Blodgruppering och förenlighetsprövning  

Enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2009:29 ska blodprov för förenlighetsprövning av 

säkerhetsskäl vara taget vid annat tillfälle än blodprov för blodgruppering – detta för att 

kunna upptäcka förväxling.  

I vissa medicinskt akuta fall är denna regel inte möjlig att tillämpa. Observera att det då krävs 

en remiss per analys, en för förenlighetsprövning och en för blodgruppering. 

 

 

❖ O RhD negativt akutblod som förvaras på operationsavdelningen 

Vid användning av akutblodet som förvaras på operationsavdelningen ska tillhörande 

transfusionsdokument kompletteras med uppgifter om patientens identitet samt betalande 

avdelning. En kopia av ifyllt transfusionsdokument återsänds därefter till blodcentralen, den 

som utför transfusionen ansvarar för att rutinen följs. 
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     Vid frågor v g kontakta: 

Avd-chef Mikael Johansson (Karlskrona)              Avd-chef Sylvia Stenfelt (Karlshamn) 
Tel. 0455 – 73 45 63                                                   Tel. 0454 – 73 22 57 
mikael-b.johansson@regionblekinge.se                       sylvia.stenfelt@regionblekinge.se 
 
 

Verksamhetschef Catarina Söderholm 
Tel. 0455 – 73 45 66 
catarina.soderholm@regionblekinge.se 
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