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ALLMÄNNA ANVISNINGAR OCH TRANSPORT AVSEENDE PROVER
TILL KLINISK PATOLOGI
Remiss
Använd endast remisser i pdf-format som hämtas på Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.
Remisserna är skrivbara.
Märk provet och fyll i remissen
Se Generellt om provtagning på Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.


Märk provbehållaren (burken) med patientidentitet, namn och burknummer och/eller
preparatinnehåll.



Preparat från patient med blodsmitta ska märkas med BLODSMITTA på såväl remiss som burk.



Märk remissen med patientidentitet (12 tecken) och patientens namn.



Ange information om preparatet i anamnesen samt frågeställning och datum/tid för ingrepp.



Vid önskemål om snabbsvar eller fryssnitt kryssa i ruta på remissen och ange telefon,
snabbtelefon eller sökarnummer på remissen.



SVF kryssas i på remissen när läkare beslutat att det finns en välgrundad misstanke om cancer
och att patienten ska utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp. Då ska ej snabbsvar kryssas i.

Utförande
För fryssnitt, färska preparat, snabbsvar, blodsmitta och vanliga organ se respektive
provtagningsanvisning i Analysportalen, sökord ”Histopatologi”.
Vid osäkerhet ring Klinisk patologi, se Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin,
Kontakt och öppettider - Laboratoriemedicin
Fixering
I de fall fixering ska ske, stoppas vävnaden genast i plastburk med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd
(formalin) för att undvika torkartefakter. Rekommenderad formalinmängd 1:20.
Se ”Provtagningsmateriel klinisk patologi” på Vårdgivare Skåne.
Snabbsvar
Om remissen är märkt med snabbsvar behandlas preparatet med förtur.
Telefonbesked lämnas till angivet telefonnummer när svaret är klart.
Snabbsvar kan lämnas främst på små biopsier. Större preparat som kräver längre fixeringstid
genererar längre svarstid, liksom prover med behov av specialundersökningar.

Små vävnadsprover
Vid provtagning kan små biopsier från t.ex. mag-tarmkanalen, blåstumör, lunga samt mellannålar från
bröst och prostata läggas på Millipore®-filter/kaffefilterpapper för att underlätta vidare hantering på
patologiavdelningen. Använd en burk per fraktion/biopsilokal.
Burkarna förses med patientidentitet samt beskrivning av biopsilokal eller undernummer.
Hantera biopsierna försiktigt då de lätt kan fragmenteras.
Lägg preparaten snarast i burk som rymmer formalin motsvarande minst 10 x preparatets mängd.
Använd burk med tättslutande lock, gärna med skruvlock.
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Transport
I väntan på transport förvaras formalinfixerade preparat i rumstemperatur.
Extern transport utförs av Regionservice Skåne Transport.
Proven kan även sändas per post, intern post eller lämnas direkt på laboratoriet.
Proven ska ej sampackas med prover till andra laboratorier utan adresseras direkt till
aktuellt laboratorium enligt Analysportalen.
För information om öppettider och frågor gå till Kontakt och öppettider - Laboratoriemedicin
Det är alltid avsändarens ansvar att provet är korrekt packat enligt ”Packa provet rätt”, information från
Folkhälsomyndigheten.
Förpackningen ska bestå av tre delar:
1. tätt primärkärl. Om flera bräckliga primärkärl placeras i en sekundärförpackning ska de antingen
slås in var för sig eller separeras från varandra, så att kontakt inte förekommer.
För vätskor ska absorberande material med tillräcklig kapacitet för att absorbera hela innehållet
placeras mellan primärkärl och sekundärförpackning.
2. en tät sekundärförpackning (t.ex. en provhylsa eller en plastpåse med tät tejpförslutning), samt
3. en ytterförpackning med tillräckligt hållfasthet med avseende på dess volym, vikt och avsedda
användning, där minst en sida ska ha måtten 100 mm x 100 mm.
Förpackningen ska vara märkt med texten ”UNDANTAGET MEDICINSKT PROV” .
Cytologi
Provtagningsanvisningar och vilket laboratorium som utför analysen hittas i
Analysportalen, sökord Cytologi.
Information om provtagningsmaterial finns i ”Provtagningsmaterial klinisk cytologi” på Vårdgivare
Skåne.
Cervixcytologi skickas specifikt enligt instruktioner i Analysportalen, sökord cervix.
Proven ska transporteras i vita lådor avsedda för cervixcytologi.
Tomma lådor tillhandahålls av Regionservice.
Övriga prover som inte är ThinPrep burkar eller glas ska förvaras kylt i väntan på transport.
Provtagning efter externa lunchtransporten eller interna prover efter 16.30 dag före helgdag förvaras i
kyl till första morgontransporten helgfri vardag.
Hematopatologi
Provtagningsanvisningar och transport för provet hittas i Analysportalen, sökord flödescytometri,
hematopatologi och lymfom.
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Provburk i plastpåse i vadderat kuvert.

Provburk stoppas i transportburk
som placeras i brun papperspåse.
Skriv Retur + avsändarnamn på
transportburken för retur av burk.
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Vid många provburkar kan de placeras i
trådställ i låda

Stora provburkar placeras i plastpåse i
stor låda/box.
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