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Benmärgspunktion

Gäller för: Medicinkliniken Växjö
Faktaägare: Viveka Jonsson Undersköterska, onkologkliniken Växjö, Camilla
Nildahl Svensson Sjuksköterska, medicinkliniken Växjö
Kort checklista:
När kan prover skickas/vart skickas respektive prov
Vilka provrör - IDmärk före provtagning
Vilka remisser - IDmärk före provtagning
Transporthylsor för rör och glas

1 BENMÄRGSPUNKTION (Benmärgsutstryk)
REMISS: Benmärgsundersökning Landstinget Blekinge
https://regionblekinge.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af319764/1571641
412105/Remiss%20Benm%C3%A4rgsunders%C3%B6kning%20(Hemsidan
).pdf
Fyll i beställare Klinisk Patologi och Cytologi Växjö
PROVTAGNINGSANVISNING
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/forvardgivare/provtagningsanvisningar/analysportalen-for-kliniskkemi/analyser/analyser-a-c/benmargsundersokning.html
Analyseras i Karlskrona, Klinisk kemi tel. 0455-734584

Remiss utstryk
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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FÖRBERED




Skriv ut remiss och märk med patientID.
Märk med blyertspenna upp 3 st. objektsglas med patientens
personnummer, namn och Diff.
Märk med blyertspenna upp 8 st. objektsglas med personnummer och
namn.

Blyerts för att det ska gå att fixera glasen på laboratoriet. Undvik fingeravtryck
och sprit på glasen!

TA FRAM



















Sterila dukar 2 st.
Tvättset
Klorhexidin 5 mg/ml
Litet kirurgiskt knivblad (Surgical blade)
Xylocain 10 mg/ml, 10 ml (lidocainhydroklorid), steril lösning,
injektionsvätska
Grön injektionskanyl
10 ml spruta
20 ml spruta Luer lock
Sterila kompresser 7,5 x 7,5 cm 2-3 st. förpackningar samt 5 x 5 cm 1st.
Handskar vanliga och sterila i läkarens storlek samt plastförkläde
Punktionsnål för benmärg, steril (Bone marrow aspiration needle)
Rondskål med 3 st. tomma objektsglas som ställs lutande i skålens
långsida och 2 st. utstryksglas ställs lutande i skålens kortsida
Egna rena handskar och plastförkläde
Minilancett
Tork
Sårstrip, sterila 6 x 4 cm cirka 4 st. strip
Transparent förband med kompress cirka 3 x 7 cm (ex Tegaderm)
Kassetter att packa i

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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DUKA
1. Rengör underlaget, rostfri vagn, med ytdesinfektion och lägg på en steril duk.
2. Lägg de 8 st. objektsglasen med bara patientID på den rena duken, med
märkfälten vända åt samma håll.
3. De 3 st. objektsglasen märkta med patientID och DIFF läggs för sig på duken
4. Ställ på duken rondskålen med 3 st. omärkta objektglas, på dem sprutar läkaren
ut benmärgen innan utstryken görs. Utstryksglasen används sedan till att stryka ut
benmärgen med.

Patienten ligger under undersökningen på sidan, nära sängkanten med ryggen mot
läkaren eller på mage.
Vid STP, benmärg från bröstbenet, (sternalpunktion) används en kortare
benmärgsnål märkt sternalpunktion (hämtas på hematologmottagningen). Blå
kanyl för subcutan injektion används då för bedövning. Vid STP ligger patienten
på rygg/sitter upp med stabilt ryggstöd.

Uppdukning benmärgsutstryk
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Stäm av med läkaren att alla aktuella rör/objektglas och remisser finns
framplockade.
Kontrollera patientidentitet.
Till tvättning
1. Tvättset ev. pincett

Lägg en steril duk delvis under patient

2. Klorhexidinsprit 5 mg/ml

Efter att läkaren märkt ut insticksstället

3. Extra sterila kompresser

Tvätta ett större område flödigt, låt torka

4. Steril duk
Till bedövning
1. Injektionsvätska Xylocain 10 mg/ml
2. 10 ml spruta
3. Grön kanyl

Läkaren drar själv upp bedövningen
Svart lp-nål om patienten är kraftig

4. Handskar, plastförkläde
Till punktionen
1. Sterila handskar
2. Punktionsnål

Serva läkaren

3. Kirurgiskt knivblad
4. 20 ml Luer-Lockspruta
5. Minilancett och tork till DIFFEN

Stick pat. i ett finger, torka
bort
första droppen.
Tryck fram tre små droppar
som läkaren tar emot, en i
taget på varje objektsglas
märkt med DIFF

6. Sterila kompresser
7. Transparent förband
8. Steristrip
9. Kassetter till objektglasen

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Efterarbete:
1. Tvätta rent insticksstället, dra ihop med sårkanterna med sårstrip täck med steril
liten kompress och transparent förband. Lägg litet tryckförband om patienten är
lättblödande.
2. Läkaren kryssar för aktuella rutor, lokalisation, anamnes och frågeställning och
datum för ingrepp. Läkaren signerar.
Aktuella laboratorievärden hämtas från Cosmic viktigast är Hb, LPK, MCV och
TPK
Kontrollera att alla prover/remisser är märkta med rätt patientdata.
Preparaten är ömtåliga, får aldrig läggas på varandra. Låt preparaten lufttorka
innan de packas i kassetter. 2 st. glas i varje kassett, totalt 8 st. glas med
benmärgsutstryk och 3 st. glas med perifert blod.
3. Lämnas till Patologen Växjö för vidare packning och transport. Skickas
till Karlskrona enligt Linneans tidtabell måndag – torsdag. Lämnas i god
tid innan transport avgår.
4. Utstryksglasen är flergångs, skölj av i kallt vatten, rengör med diskmedel och
varmt vatten.
5. Kontrollera eventuell blödning fortlöpande. Låt förbandet sitta till dagen efter.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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2 BENMÄRGSBIOPSI PAD
REMISS: Patologi/cytologi PAD/CD Landstinget Blekinge
Förbered genom att fylla i avsändare Klinisk patologi och cytologi,
Centrallasarettet Växjö.
https://regionblekinge.se/download/18.7c38894f1662f9ce31211d1e/1545298884
084/PAD-CD%20remiss%202016.pdf
ANVISNINGAR:
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/forvardgivare/provtagningsanvisningar/provtagningsanvisningar-forpatologi-och-cytologi/patologi/hematologi.html
Analyseras i Karlskrona på laboratoriet Klinisk patologi och cytologi.

Remiss benmärgsbiopsi

Burk med Bergströms lösning
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2020-11-30
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FÖRBERED
Skriv ut remiss och märk med PatientID
Skriv ut provtagningsetikett med PatientID från Cosmic, märk med biopsi,
benmärg i Bergströmslösning.

DUKA
1. Se beskrivning för dukning under benmärgspunktion.
2. Biopsinål (bone marrow biopsy needle)
3. Burk för PAD innehållande Bergströms lösning. Förfylld burk med
Bergströms lösning finns att hämta på Patologen i Växjö.
4. Transporthylsa till burken
Stäm av med läkaren att alla aktuella rör/objektglas och remisser finns
framplockade.
Kontrollera patientidentitet.
Till Tvätt
Följ instruktion under benmärgspunktion
Till Bedövning
Följ instruktion under benmärgspunktion
Till biopsin:
1. Sterila handskar och plastförkläde
2. Kirurgiskt knivblad

Serva läkaren alt. lägg ut på steril duk

3. Biopsinål
4. Flera sterila kompresser

Torka med vid behov

5. Burk med Bergströms lösning
OBS! locket tas av helt först när läkaren är redo att lägga ner benbiten i burken.
(Orsaken är lösningens påverkan dels på vår inandningsluft, dels får glasen en
hinna av ångorna som påverkar analysen negativt).

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Efterarbete:
1. Tvätta rent insticksstället, dra ihop med sårkanterna med sårstrip, täck med
steril liten kompress och transparent förband. Lägg litet tryckförband om
patienten är lättblödande.
Kontrollera eventuell blödning fortlöpande. Låt förbandet sitta i 1 dygn,
sårstripen gärna längre.
Kontrollera att alla prover/remisser är märkta med rätt patient-data

2. Läkaren kryssar för aktuella rutor, fyller i lokalisation, anamnes och
frågeställning, vad det är för prov. Datum för ingrepp, tidpunkt i lösningen och
signatur.
Även Hb, LPK, MCV och TPK fylls i, hämtas från Cosmic.
Burken med benmärgsprov i förvaras i rumstemperatur.
3. Lämnas till Patologen Växjö för vidare packning och transport till
Karlskrona. Skickas enligt Linneans tidtabell måndag-torsdag. Vid sen
benmärg på en torsdag, kontakt med Patologen för planering. Benmärg
som tas på en fredag skickas måndag morgon till Karlskrona.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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3 FLÖDESCYTOMETRI (IMMUNFENOTYONING)
REMISS: i Cosmic, flödescytometri Patologilab. Fylls i av läkare
Analyseras på Patologen i Växjö. Kan ej lämnas efter lunch fredag/dag före
helgdag.

Litet lila rör med 1 ml NaCl
FÖRBERED
Skriv ut provtagningsetikett märkt med PatientID och provtagningsunderlag från
Cosmic. Märk etiketten med ”benmärg”.
DUKA
1. Enligt DUKA under benmärgspunktion
2. EDTA rör (lila kork storlek 3ml. Förbered med 1ml NaCl mg/ml
injektionsvätska, i röret

Till tvätt
Enligt Benmärgspunktion

Till bedövning
Enligt benmärgspunktion

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Stäm av med läkaren att alla aktuella rör/objektglas och remisser finns
framplockade.
Kontrollera patientidentitet.

Till provtagning Flödescytometri
1. Läkaren sprutar ner 1ml benmärg i röret, sätt på korken och vänd det 5 gånger.
Förvaras i rumstemperatur.
2. Skicka remissen i Cosmic.
3. Lämnas till patologen Växjö, på enheten för cytologi.
Kontrollera att alla prover/remisser är märkta med rätt patient-data.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2020-11-30
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4 Cytogenetik/kromosomanalys benmärg
REMISS: Region Skåne-laboratoriemedicin -Remisser och blanketter
hematologi-genetisk analys
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/

Remiss cytogenetik (Kundkod VÄHEME)

Provtagningsrör
ANVISNINGAR: LabmedicinSkåne -analysportalen-sök A-Ö -Benmärg

kromosomanalys

http://www.analysportalen-labmedicin.skane.se/

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2020-11-30
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Tas måndag-torsdag, ej dag före helgdag. Packas och skickas till Genetiska
Kliniken, Universitetssjukhuset 221 85 Lund. Lämnas på Linneans
upphämtningsställe, postrummet, plan 2 infektionshuset Värendsgatan.
Kräver tillträde med ditt passerkort. Lämnas i postsäck märkt med ”Lund”.
Linnean tömmer postsäcken enligt tidtabell.
FÖRBERED
1. Skriv ut remissen och fyll i kundkod VÄMEHE samt telefonnummer. Övrigt
fylls i av läkare.
2. Skriv ut provtagningsetikett märkt med PatientID från Cosmic. Märk etiketten
med ”benmärg Genetik”.
3. Fryst provtagningsrör för cytogenetik med blå kork. Röret ska tina helt
innan benmärgen sprutas i.
DUKA
Enligt DUKA under benmärgspunktion
Stäm av med läkaren att alla aktuella rör/objektglas och remisser finns
framplockade.
Kontrollera patientidentitet.
Till tvätt
Enligt Benmärgspunktion
Till bedövning
Enligt benmärgspunktion
Till provtagning Cytogenetik
1. 5-10ml benmärg i röret.
2. Vänd röret 5 gånger
Kontrollera att alla prover/remisser är märkta med rätt patientdata.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2020-11-30
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5 NGS (innebär både hudbiopsi och cytogenetik i benmärg)
REMISS: Region Skåne-Laboratoriemedicin-Remisser och blanketter-Genetik Hematologi genetisk analys.
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/

Remiss cytogenetik

Provtagningsrör till cytogenetik

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2020-11-30
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ANVISNINGAR: Labmedicin Skåne-Analysportalen-sök A-Ö–Myeloisk genpanel-NGS
http://www.analysportalen-labmedicin.skane.se/

Material vävnadsbiopsi hud

Rör med 10 ml NaCl till vävnadsbiopsi hud

Biopsi tas från huden i samma område som benmärgspunktionen tas.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2020-11-30
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FÖRBERED
Till hudbiopsin: Skriv ut provtagningsetikett med PatientID från Cosmic. Märk
etiketten med ”hudbiopsi i NaCl”.
Till NGS cytogenetik: Fryst provtagningsrör för cytogenetik med blå kork. Röret
ska tina helt innan benmärgen sprutas i. Skriv ut provtagningsetikett med
PatientID från Cosmic. Märk etiketten med ”benmärg NGS”.
DUKA
1.Enligt benmärgspunktion
2. Stans för hudbiopsi 3-5mm i diameter
3. Steril sax ögon böjd
4. Steril pincett, iris klo
5. Rent rör utan tillsats (lp-rör). Tillsätt 10ml NaCl 9mg/ml
Till tvätt
Enligt Benmärgspunktion
Till bedövning
Enligt benmärgspunktion
Till provtagning hudbiopsi NGS
1.Läkaren tar en hudbiopsi

Serva med stans, pincett och sax

om klipps ner i rör med NaCl
2. Märk röret med korrekt etikett

Till Cytogenetik NGS
1.Läkaren sprutar ner 5-10ml benmärg i röret. Vänd röret 5 gånger
2. Märk röret med korrekt etikett
3. Rören packas i transporthylsor

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2020-11-30
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EFTERARBETE
Se under benmärgspunktion
Låt hålet efter stansen vara ”öppet”, lägg enbart litet tryckförband över.

Kontrollera att alla prover/remisser är märkta med rätt patient ID.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2020-11-30
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6 MRD I FLÖDESCYTOMETRI
Kontakt tas med Hematologmottagningen i Växjö innan provet tas på
grund av transport. Provet måste vara på labbet i Lund inom 24 h. Enligt
avtalet med Lund tar de emot prover med frågeställning leukemi med tillhörande
MRD. Rutinbenmärgar och övrigt provmaterial ska skickas till Karlskrona.
REMISS: Region Skåne-laboratoriemedicin-Remisser och Blanketter/patologihemapatologi inkl.flödescytometri
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
ANVISNINGAR: LabmedicinSkåne- Analysportalen-sök A-Ö/Flödescytometri
Benmärgsaspirat (lymfom,leukemi,MRD,myelom)
http://www.analysportalen-labmedicin.skane.se/

FÖRBERED
1.Provtagningsrör från och med 20-05-01 är vanligt Na-Heparinrör med
mörkblå kork 1 styck innehållande totalt minst 5ml benmärg, gärna 7ml.
Om ”vanlig flödescytometri” i benmärg ska analyseras samtidigt räcker det
med samma rör.
2. Skriv ut remiss märk med kundkod VÄMEHE
3. Skriv ut provtagningsetiketter med patientID från Cosmic märk med ”MRD
benmärg”
DUKA
Enligt DUKA under benmärgspunktion
Stäm av med läkaren att alla aktuella rör/objektglas och remisser finns
framplockade.
Kontrollera patientidentitet.
Till tvätt
Enligt Benmärgspunktion
Till bedövning
Enligt benmärgspunktion
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2020-11-30
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Till provtagning MRD
1. Läkaren sprutar ner benmärg i rören, totalt minst 5ml. Sätt på korken och vänd
det minst 5 gånger. Koagel i rören förstör analysen.
2. Märk med röret med etikett.
Kontrollera att alla prover/remisser är märkta med rätt patient-data.

Röret förvaras sedan i rumstemperatur.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Sida 18 av 22

Giltig fr.o.m: 2020-11-23
Giltig t.o.m: 2022-11-23
Identifierare: 197486
Benmärgspunktion

7 MYELOMBIOBANK
REMISS: Region Skåne- Laboratoriemedicin-Remisser och Blanketter-Genetik
Myelombiobank
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/

ANVISNINGAR: Labmedicin Skåne-Analysportalen-sök A-ÖMyelombiobanken http://www.analysportalen-labmedicin.skane.se/
PATIENTINFORMATION: Nationell biobank för myelompatientinformation http://www.sfhem.se/nationell-biobank-for-myelom
Tas i samband med och utöver vanlig Benmärgsundersökning med utstryk, flöde,
biopsi och cytogenetik.
Provet tas helst i början av veckan, måndag-torsdag, ej dag innan helgdag.
Bör tas omhand av laboratoriet i Lund dagen efter. Lämna till kemlab i Växjö i
god tid innan transporten.
Provet består av benmärg i cytogenetikrör, benmärg på 5 utstryksglas, 4 rör
med blod samt 1 st. gemensam remiss.
FÖRBERED
1. Skriv ut remiss, fyll i kundkod VÄMEHE och telefonnummer. Övrigt fylls i av
läkaren.
2. Skriv ut Patientinformation
3. Tina fryst rör med blå kork som används vid cytogenetik (rör för
ficollseparering och vitalfrysning).
4. Skriv ut 5 st. provtagningsetikett med patientID. Märk etiketterna med
”Myelombiobank benmärg” 1st, ”Myelombiobank blod” 4 st.
5. 2 st. ljusgröna Li-heparin-rör (Blod för preparering av plasma)
6. 2 st. röda serumrör utan tillsats. (Blod för preparering av serum)
7. 5 st. objektglas med blyertspenna märkta med PatientID och
”Myelombiobank” undvik fingeravtryck och att få sprit på glasen.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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DUKA
Enligt DUKA under benmärgspunktion. Lägg de 5 st. objektsglasen märkta med
patientID ”Myelombiobank” för sig på duken.
Stäm av med läkaren att alla aktuella rör/objektglas och remiss finns
framplockade.
Kontrollera patientidentitet.
Till tvätt
Enligt Benmärgspunktion
Till bedövning
Enligt benmärgspunktion

Till provtagning utstryk benmärg Myelombiobank
Läkaren stryker ut benmärg på de fem märkta glasen
Till provtagning Cytogenetik Myelombiobank
1. 5-10ml benmärg i röret.
2. Vänd röret 5 gånger
3. Märk röret med märkt provtagningsetikett

Till blodprovstagning plasma och serum
Tag blodprov i de 4 st. angivna rören, vänd respektive rör 5 gånger.
Kontrollera att alla prover/remisser är märkta med rätt patient-data.

Alla prover förvaras i rumstemperatur. Packas i kassetter och transporthylsor för
rör och lämnas till Kemlab för att sedan skickas till Labmedicin Skåne.
Patientens underskrift scannas in i journalen av sekreterare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Identifierare: 197486
Benmärgspunktion

8 CHIMERISMBESTÄMNING
REMISS: Region Skåne-laboratoriemedicin-remisser och blanketterBlodstamceller chimerismbestämning.
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
ANVISNINGAR: Labmedicin Skåne-Analysportalen-sök A-Öchimerismbestämning
http://www.analysportalen-labmedicin.skane.se/

9 KLL Biobank (vilande 20-04-15 dvs används ej i nuläget)

10 PARVOVIRUS B19 PCR/SEROLOGOI

REMISS: Region Skåne-Laboratoriemedicin-Remisser och BlanketterSerologi/virologi
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/
ANVISNINGAR: Labmedicin Skåne-Analysportalen-sök A-Ö-parvovirus
DNA
http://www.analysportalen-labmedicin.skane.se/

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Giltig fr.o.m: 2020-11-23
Giltig t.o.m: 2022-11-23
Identifierare: 197486
Benmärgspunktion

11 KLL IGHV MUTATION-REARRANGEMANG AV14q32
(IGH)
Rearrangemang 14q32 motsvarar IGHV mutation vid KLL. I första hand
analyseras blod, benmärg går också bra.
Lymfatisk vävnad enbart i mycket särskilda fall.

Man ber om en KLL FISH och skriver för hand önskemål om Rearrangemang
14q32 och kryssar i analys FISH i vanlig remiss Hematologi Genetik KLL FISH.
REMISS: Region Skåne-Laboratoriemedicin-Remisser och blanketterGenetik Hematologi genetisk analys.
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/laboratoriemedicin/

ANVISNINGAR:
Labmedicin Skåne-Analysportalen-sök A-Ö - Rearrangemang14q32
http://www.analysportalen-labmedicin.skane.se/

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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