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Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT)

Provtagning till Transplantationslaboratoriet
Bemanning
Vardagar kl 08.00 - 16.30.
Övrig tid via beredskap – Kontakta Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Lund 046-173220.
Tidbokning
Tidbokning för vissa analyser (se nedan) sker per telefon nr 046-173225. Tidbokade analyser ska tillhanda
laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning.
Provinlämning
Prover kan dygnet runt lämnas till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akutgatan 8, 22185 Lund.
Remiss
Ska alltid medfölja. Använd Remiss för transplantationsimmunologi
(http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin)
Provtagningsanvisningar finns förutom här, på remissens baksida.

Analys

Tidsbokning

Patient

Rör

Antal

Svarstid
(arbetsdagar)

HLA-A, -B, -DR bastypning

NEJ

8,5 ml med ACD (gul kork)

1

10

HLA-C, -DQ bastypning
HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ, DP subtypning

NEJ

8,5 ml med ACD (gul kork)

1

15

HLA-B27

NEJ

4,5 alt. 7 ml med EDTA
(lila kork)

1

10

HLA-antikroppar, Labscreen

NEJ

Recipient

7 ml utan tillsats (röd kork)

1

10

HLA-antikroppar, PRA, CDC

NEJ

Recipient

7 ml utan tillsats (röd kork)

1

45

JA

Recipient

7 ml utan tillsats (röd kork)

1

Korstest (T/B-lymfocyter)

Korstest (T/B-lymfocyter)
Rejektionsutredning

5
JA

Donator

8,5 ml med ACD (gul kork)

2

JA

Recipient

7 ml utan tillsats (röd kork)
8,5 ml med ACD (gul kork)

1
1

8,5 ml med ACD (gul kork)

2

JA

Uppdaterad: Mars 2016.
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Donator

5
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Förse rör och remiss med följande information före provtagning:
 Patientens namn (tilltalsnamn och efternamn).
 Fullständigt personnummer (12 siffror eller ett unikt DA-nr, så kallat PAS-nummer)
Oidentifierade personer - Ange de uppgifter som finns på identitetsbandet, d.v.s. unikt löpnummer, kön och
ort.
Fyll dessutom i följande uppgifter på remissen (följ anvisningarna på remissens baksida):
 Fullständigt namn och personnummer
Avdelning/sjukhus (Kund-kod)
Om svarskopia ska skickas och i så fall till vem.
 Om provet gäller recipient eller donator samt släktskap vid familjeutredning.
Önskad undersökning och patientens diagnos.
 Klinisk information.
 Önskad analys.
 Datum samt provtagarens namnunderskrift.
Rör
Vid mindre volymer än de som beskrivs på föregående sida – kontakta alltid laboratoriet
EFI-ackreditering
Transplantationsimmunologi-laboratoriet är ackrediterat enligt European Federation of Immunogenetics
standards. Det betyder vissa krav: Att levande donatorer ska HLA-typas vid två tillfällen. Patienter bör
HLA-typas vid två tillfällen. EFI-standarden kräver också att alla patienter som står på väntelista ska
analyseras för HLA-antikroppar var tredje månad, d.v.s. fyra gånger per år.
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