Medicinsk service
Labmedicin, Klinisk patologi
PROVTAGNINGSANVISNING

ALLMÄNNA ANVISNINGAR AVSEENDE PROVER
TILL KLINISK PATOLOGI
Remiss
Använd endast remisser i pdf-format som hämtas på Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.

Fyll i remissen och märk provet
Se Generellt om provtagning på Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.


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



Ange information om preparatet, datum för ingrepp mm, se respektive anvisning.



Märk provbehållaren (burken) med patientidentitet och preparat.



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



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

sökarnummer på remissen.

Utförande
För fryssnitt, färska preparat, snabbsvar, blodsmitta och vanliga organ se respektive
provtagningsanvisning. Vid osäkerhet ring Klinisk patologi.

Fixering
I de fall fixering ska ske, utför detta med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd = formalin.

Snabbsvar
Om remissen är märkt med snabbsvar behandlas preparatet med förtur.
Telefonbesked lämnas till angivet telefonnummer när svaret är klart, vanligen på eftermiddagen dagen
efter ankomst.
Snabbsvar kan lämnas främst på små biopsier. Större preparat som kräver längre fixeringstid
genererar längre svarstid, liksom prover med behov av specialundersökningar.
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Små vävnadsprover
Vid provtagning kan små biopsier från t.ex. mag-tarmkanalen, blåstumörbiopsier 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, gärna med 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.
Små biopsier är ofta svåra att se och orientera i de olika labbprocesserna. För att på ett optimalt sätt
underlätta hanteringen vill vi att små och tunna biopsier (dvs. "px", nålbiopsier och skrapmaterial) från
t ex gyn-sfären, gastrointestinala kanalen, prostata, övre luftvägar, bröst och thorax läggs i 4% buffrad
formaldehydlösning med eosin (kan beställas från Klinisk patologi i Malmö, histolab, tel 031-709303).
OBS: Detta gäller ej material som skickas färskt (t ex lymfomprover) och inte heller hudstansar och
hudexcisioner

Transport
Skicka remiss och prov till Klinisk patologi.
I väntan på transport förvaras det formalinfixerade preparatet i rumstemperatur.
Se Transport på Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.
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