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Allmänna regler
-
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Alla provtransporter ska följa de krav och anvisningar som finns att läsa i
Packa provet rätt som ges ut av Folkhälsomyndigheten.
Transport av patientprover med frågeställning covid-19 anvisningar finns i
Transport av patientprover med frågeställning covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)
Alla prover sänds till laboratoriet så snart som möjligt.
Beställningar i Cosmic ska vara skickade innan prov ställs i provlåda.
Prov till KKF ska kvitteras enligt PVs gällande rutin innan prov ställs i provlåda
BoS-etiketthuvud med tidsändring som ska göras skickas med aktuellt prov.
Stoppa kapillära prov i ett större plaströr och sätt på en propp. Medsänd
streckkodsetiketter.
Enligt Arbetsmiljöverkets författning AFS 2012:7 hanteras allt blod som smittförande, därför ställs prov med smittrisk/blodsmitta direkt i provlådan på
samma sätt som icke smittade prover.
Akuta prov, sätt en ”post-it-lapp” med text ”AKUT” på fronten av provlådan
så att provmottagningen direkt kan upptäcka provlådan.
Inredet med prover ska omslutas av en tätslutande plastpåse innan det ställs
ned i provlådan.
I varje provlåda medsänds en lapp med information om:
• avsändande vårdcentral
• datum
• signatur av den som packat provlådan och telefonnummer
• om flera lådor skickas till samma lab skrivs det på lappen låda 1 av
1 osv.

Lathund för i vilken provlåda provet ska sorteras
Klinisk kemi och farmakologis provlåda

• Prov där BoS-etikett är märkt med KKF längst ned vänster.
• Prov tillhörande Klinisk kemi och farmakologis pappersremisser,
analyserande laboratorium återfinns till vänster på remisserna.
Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.

Utskriftsdatum: 21-04-16

Kontrollera att dokumentet är gällande
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• Prov till Blodcentralen.
• Prov till Klinisk Immunologi, Autoimmunitet & Allergi.
• Prov till Klinisk Immunologi, Cellulärimmunologi.
• Prov till Klinisk Genetik.
Frysta prover
Prover som frysts ska skickas i en låda märkt ”frystransport”, kylmedierna i lådan ska ha varit frysta i minst -20°C mer än 24 timmar.
Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens provlåda

• I denna provlåda ska tillhörande fryst kylklamp förpackas.
• Prov där BoS-etikett är märkt med KMB längst ned till vänster.
• Prov tillhörande Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens pappersremisser, analyserande laboratorium återfinns till vänster på remisserna.
Om blododlingar eller Quantiferontest skickas ska provlåda utan kyla
användas.
Klinisk patologis provlåda

• Prov där BoS-etikett är märkt med KP längst ned till vänster.
• Prov tillhörande Klinisk patologis pappersremisser,
analyserande laboratorium återfinns till vänster på remisserna.
• Formalinburkar ska transporteras i den större provlådan.
• Utstryksglas stoppas i transportlåda för objektglas och
läggs i den låga provlådan.

Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.

Utskriftsdatum: 21-04-16
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Avlämning av provlåda
• Provlådor med prov i ska avsändas från bevakad, avsedd plats och i
tid, transportören ska inte behöva vänta.
• Tomma provlådor förvaras upp-och-ned och avskilt från provlådor
med prov i.
• Tänk på att skydda patientintegriteten!

Förklaring av förkortningar
• KKF = Klinisk kemi och farmakologi,
Akademiska Sjukhuset, ingång 61, 2 tr
• KMB = Klinisk mikrobiologi och vårdhygien,
Dag Hammarskjöldsväg 38, Hubben, 4 tr
• KP = Klinisk patologi,
Rudbecklaboratoriet, ingång C5, 2 tr.

Hänvisningar
Provhantering i primärvård AL12640

Dokumenthistorik
Version

Orsak / ändring

Senast ändrad av

1

Ny i Centuri

Ingrid Wahlberg

2

Plockat ur tidtabellen

Ingrid Wahlberg

3

Förtydligat att alla provtransporter ska packas enligt Packa
Provet Rätt från Folkhälsomyndighet och ändrat till Klinisk patologi. Tagit bort informationen om sjukresebussar.
AFS 1986:23 är ersatt av 2012:7

Ingrid Wahlberg

4

Beteckning RoS ändrades till BoS. Lade till information om
frysta prover till KKF och information om Quantiferontest till
KMB. Hyperlänkar till Packa provet rätt, AFS2012:7 och
AL12640. Mindre textändringar.

James Montgomery

5

Byter namn på dokumentet från inom LUL till inom Region
Uppsala. KPC heter numera bara KP. Ny adress till KMB.

James Montgomery
Susanne Hårdén Rhann

6

Lagt till transport av patientprover med covid-19

Jamila Mohammad

Original lagras elektroniskt. Giltig utskrift på papper med blå kant.
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