
 

 

Provmaterial Behållare Förvaring Patologens 
internrutin 

Perifert blod  2 – 3 natriumheparinrör 
(mörkblå eller mörkgrön 
kork) 

Provet ska vändas 
noggrant, stå i rumstemp 
max 20ºC och ska nå lab 
inom 20 h.   

Körs normalt senast 
på förmiddagen 
dagen efter 
ankomst. 

Benmärgsaspirat 1-3 långa (7mL) 
natriumheparinrör 
(mörkblå eller mörkgrön 
kork) med tillsats av ca 1 
ml fysiologisk 
koksaltlösning (0,9% 
NaCl) 

 
Provet ska vändas 
noggrant, stå i rumstemp 
max 20ºC och ska nå lab 
inom 20 h.    

Körs normalt senast 
på fm dagen efter 
ankomst. 

Likvor Transfixrör Provet ska förvaras i 
kylskåp (2-8°C) och ska nå 
lab inom 48 h. 
Förpackningen (påse, 
kuvert el dyl) som provet 
transporteras i skall märkas 
tydligt med ordet "KYL". 
Kylklamp behövs inte. 

Körs normalt senast 
på fm dagen efter 
ankomst, men 
provet håller upp till 
5 dagar med 
transfix. Likvor äldre 
än 4h utan transfix 
körs normalt inte.  

Finnålsaspirat, 
EBUS  

1 x EDTA rör, lila kork, 
med 1-1,8 ml PBS pH 7,4 
och 0,2 ml transfix 

Provet ska förvaras i 
kylskåp (2-8°C) och ska nå 
lab inom 48 h. 
Förpackningen (påse, 
kuvert el dyl) som provet 
transporteras i skall märkas 
tydligt med ordet "KYL". 
Kylklamp behövs inte. 

Körs normalt senast 
på fm dagen efter 
ankomst, men 
provet håller upp till 
5 dagar med 
transfix. 

Ascites, pleura 1 Rör, 10 – 50 ml utan 
tillsats 

Provet ska förvaras i 
kylskåp (2-8°C) och ska nå 
lab inom 20 h. 
Förpackningen (påse, 
kuvert el dyl) som provet 
transporteras i skall märkas 
tydligt med ordet "KYL". 
Kylklamp behövs inte. 

Transfix kan 
tillsättas senast 72h 
efter provets 
ankomst varefter 
provet håller upp till 
5 dagar. 

PAD- histologiska 
prover  

Förvaras i PBS alternativt 
Hank´s lösning  

Provet ska förvaras i 
kylskåp (2-8°C) och ska nå 
lab inom 20 h. 
Förpackningen (påse, 
kuvert el dyl) som provet 
transporteras i skall märkas 
tydligt med ordet "KYL". 

Körs normalt senast 
på fm dagen efter 
ankomst.  



Fyll i remissen och märk provet  

Se Generellt om provtagning samt Allmänna anvisningar avseende prover till Klinisk patologi 
på webbplatsen Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.  

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

Ange:  

 Typ av preparat  

 Adekvat anamnes och frågeställning  

 Aktuell blodstatus och relevanta kliniska uppgifter är obligata   

 Vid snabb- och akutsvar ska provet tydligt märkas som sådant  

 Datum för ingrepp, remitterande läkare och MG kod för enheten 

 Vart svaret ska skickas och när svar önskas  

 Klockslag när preparatet tas 

 

Märk provbehållaren (burken) med patientidentitet och preparat. Om Transfix har satts till 
provet ska provbehållaren märkas ”Transfix”.  

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

 

Information om rör, temperatur vid förvaring samt transporttider finns i tabellen nedan. 

Observera: För att prover tagna fredag morgon eller dag före helgdag ska hinna fram 
innan provmottagningen stänger kl. 13 måste de skickas med specialtransport till 
Klinisk patologi LUND. 
 
Prover med Transfix tagna under en fredag eller dag innan helgdag, och där akutsvar ej 
önskas, kan förvaras i kyl hos avsändaren till nästföljande vardagsmorgon. 
 
 

 

 

 

 


