Rutin
Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård
Område:Provtagning och diagnostik
Giltig fr.o.m: 2021-05-04
Giltig t.o.m: 2023-05-04
Faktaägare: Ann-Charlotte Salvén, Kvalitetssamordnare
Fastställd av: Annika Petersson, Verksamhetschef
Revisions nr: 1
Identifierare: 161885

Hantering av remisser för externa analyser beställningsbara
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1 Bakgrund

De laboratorier vi skickar prover till tar inte länge emot andra remisser än sina egna. Rör kan inte
längre märkas på annat sätt än enligt anvisningar från det analyserande laboratoriet.
När analyser som ska analyseras på annat laboratorium än Klinisk kemi, Region Kronoberg beställs
i Cosmic ska även remiss från det analyserande laboratoriet användas och rör märkas enligt
anvisningar från det analyserande laboratoriet. Detta för att minska risken för fel vid ommärkning
av rör.

2 Utförande
2.1 Beställning i Cosmic
Analysen beställas i Cosmic. Det analyserande laboratoriets remiss måste också fyllas i och bifogas
provet. Information om vilken remiss som ska användas hittas på
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/provtagning-och-diagnostik/klinisktkemiska-laboratoriet/analyssortiment-provtagningsanvisningar/. Där finns provtagningsanvisningar
och remissinformation för respektive analys.
Etiketterna som skrivs ut från Cosmic för de analyser som skickas till Skåne ser ut så här:
Personnummer

Kundkod

Innebär att remiss från
Region Skåne ska fyllas i

Rörnummer

2.2
2.2.1

LIDnummer

Märkning av rör och remiss
Rör

Rören märks enligt anvisningar på det analyserande laboratoriets remiss.
1. Om remissen innehåller etiketter används dessa etiketter. Märk då röret med etikett som har
samma nummer som finns i beställningsrutan på framsidan.
2. Om remissen saknar etiketter märks rören med personnummer, för- och efternamn, analys
samt provtagningsdatum och tid.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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2.2.2

Remiss

Remissen fylls i enligt följande:

2.
1.
3.
1. Etikett med personuppgifter placeras på avsedd plats till höger på remissen.
2. Etikett med kundkod placeras till vänster på avsedd plats på remissen.
För att svaren ska kunna komma in i Cosmic måste kunden vara Klinisk kemi Växjö VÄKENN
3. Den lilla etiketten med LID-nummer sätts i meddelande fältet.
4. Önskad analys markeras i avsedd ruta. Exempel

4.

5. Om det finns beställningar på remissen på mer än ett rör måste remissen märkas med alla
etiketter.
Då placeras etikett med rörnummer för övriga rör på baksidan av det analyserande
laboratoriets remiss.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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