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Akuta transporter nattetid från Uddevalla
Anvisning

För akuta transporter nattetid (klockan 21:30 - 06:45) från Uddevalla sjukhus till Klinisk
Kemi NÄL gäller följande:
• Ring alltid först Laboratoriemedicin 010-435 25 80 (omkoppling till NÄL) för att
meddela/rådfråga om det prov/analys som ska skickas
• Ring och beställ transport: Post Nord Bud: 0771-78 78 78 Knappval 2 Göteborg
- Uppge var du ringer ifrån: NU-sjukvården Uddevalla Sjukhus, din avdelning
och att provet ska till NÄL i Trollhättan
- Uppge kostnadsställe
- Uppge att det är akuttransport (hämtas och lämnas snarast)
- Fyll i dokumentet (sidan 3) och var uppmärksam på att bilen anländer
omgående.
• Ring vakten 010-435 66 74 och meddela att PostNord (vanligen taxi) kommer för
att hämta prov på avdelningen. Vakten visar taxichauffören vägen till
avdelningen. Proverna lämnas hand till hand.
Packning och transport av prover
• Ring laboratoriemedicin, enligt ovan
• Ta provet
• Ring och beställ transport, och ring vakten, enligt ovan
• Proverna packas i föradresserade brevkartonger märkta UN 3373.
• Öppna brevkartongen och ta ur packningsmaterialet.
• Lägg beställningsblanketten, om sådan finns, i kartongen.
• Provrören läggs i transporthylsor, och sedan i den absorberande skyddspåsen.
Lägg i brevkartongen och förslut.
• Kontrollera att kartongen är märkt med rätt adressinstruktioner för avlämning.
Kartongen ska vara adresserad till Klinisk Kemi NÄL.
• Fyll i dokumentet som finns i mappen och skriv in exakt klockslag för beställning
av transport och när transporten anlänt.
Om packningsmaterial saknas så lånas det på någon annan avdelning.
Klinisk kemi Uddevalla ska se till att packningsmaterial finns, och komplettera
vid behov. Dessa kartonger återanvänds går i cirkulation. Se bild

Lämna hand till hand, med detta menas att personalen på avdelningen lämnar
brevkartongen till taxichauffören som i sin tur lämnar den till personal på Klinisk Kemi
NÄL, utan några mellanhänder.
Akuta blodprover till Klinisk Kemi
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•
•

APTT och joniserat Calcium ska centrifugeras inom 1 timma. Ska sådana prov
skickas akut, så beställ transporten före provtagning.
Tänk på att märka proven på rätt sätt, och att blodvolymen är tillräcklig, så att
provsvar kan lämnas ut. Vid eventuella tveksamheter ring Laboratoriemedicin
och rådfråga före transport sker.

Akut blodgruppering, BAS/MG-test Inför blodkomponentsbehov nattetid
• Finns blodgruppering sedan tidigare. Ta BAS-test.
• Finns inte blodgruppering sedan tidigare: Ta både blodgruppering och BAS-test.
För varje analys måste det finnas 1 beställningsblankett och 1 prov, vilket
innebär 2 beställningsblanketter och 2 provrör om både blodgruppering och BAStest ska skickas.
• Var noga med att verifiera att identitetskontroll på patient är gjord. Signering
måste vara gjord enligt Socialstyrelsens gällande författningar för att analys ska
kunna utföras. Skickas sedan till Klinisk Kemi NÄL enligt ovanstående anvisning.
Mikrobiologiska prover
Planera provtagningen så att båda omgångarna med blododlingar skickas med samma
transport. En patient per brevkartong.
• Blododlingar som tas efter kl. 03.00 förvaras i rumstemperatur på avdelningen
fram till att Klinisk Kemi Uddevalla öppnar.
• Måste blododling tas på natten före kl. 03.00 skickas den till Klinisk Kemi NÄL,
enligt ovanstående anvisning för akuta transporter.
• Blododlingarna läggs i den absorberande skyddspåsen. Blododlingar och
skyddspåse placeras sedan i en plastpåse som försluts med påsklämma. Läggs i
brevkartongen tillsammans med beställningsblanketten. Se bild nedan.

Två omgångar med blododlingar och två beställningsblanketter från en patient.

Laboratoriemedicin, NU-sjukvården
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Akuta transporter nattetid från Uddevalla
Anvisning

Akuta transporter till Laboratoriemedicin NÄL
Datum

Avdelning/Beställar-ID

Prov (vad skickas)

Beställning
gjord
klockan

Transport
anländer
klockan
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Överensstämmer
väntetiden för
transporten med dina
förväntningar
Ja

Nej

Ja

Nej
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Nej
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Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Övrig
information
(”värt att veta”)

Signatur

