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Till användare av Labportalen och 
CGMJ4 

 

 

 

Samtliga förändringar i Labportalen och CGMJ4:s beställningar av 

laboratorieanalyser 

 

Den 10 februari uppdaterar Karolinska Universitetslaboratoriet analyssortimentet för 

elektroniska beställningar i Labportalen och CGMJ4. 

Information finns även på karolinska.se/analyskatalog  

 

Datum för kommande uppdateringar 2021: 

 

19 maj 

24 november 
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För mer information om våra nya analyser, v.g. se nyheterna på 

karolinska.se/lab samt provtagningsanvisning för respektive analys 
 

• Lägg in berörda analyser och vid behov nya analyser i vårdenhetens egna 

grupper. 

• Nedlagda analyser utgår med automatik 

 

http://www.karolinska.se/analyskatalog
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Nya analyser 

 
 

 
 

Ny analys Kort information Utförande laboratorium 

Csv IL-6 Ny analysmetod för Csv IL-6  Klinisk kemi 

S-SARS-CoV-2 S1 IgG (immunbrist/vaccin) Ny analys. Riktad till patienter med 

immunbrist eller som står på 

immunterapi i samband med 

covidvaccination. 

Klinisk immunologi och 

transfusionsmedicin 

 

Nya analyser som ersätter utgående analyser 

 
 

 

 

 

 

Förändringar av befintliga analyser  

 
 

 

 
Tidigare analysnamn Nytt analysnamn Kort information Utförande laboratorium 

Luftvägsvirus - BAL Luftvägsvir,övr-BAL Förändringar av ingående 

luftvägsvirus vg se 

provtagningsanvisningen 

för mer information. 

Influensa A och B samt RS 

virus utgår. Beställs som 

separata analyser. 

 

 

 

Klinisk mikrobiologi 

Luftvägsvirus – Nfasp Luftvägsvir,övr-Nfa 

Luftvägsvirus – Nf Luftvägsvir,övr-Nf 

Luftvägsvirus – Trak Luftvägsvir,övr-Trak 

Luftvägsvirus - Övr Luftvägsvir,övr-Övr 

 

  

Ny analys Ersätter tidigare analys Utförande laboratorium 

Coronavirus SARS-CoV-2-Ak, spike - S Ny analys som ersätter 

Coronavirus SARS-CoV-2-IgG-Ak - S 
Klinisk mikrobiologi 

För mer information om våra nya analyser var god se respektive provtagningsanvisning 

samt nyheter på Karolinska.se/lab 

 

Om någon av dessa analyser eller grupper finns i en grupp ni själva har skapat, behöver 

analysen åter läggas till i vårdenhetens egna grupper.   

 

Följande nya analyser ersätter utgående analyser.  

Om någon av de tidigare analyserna finns i en grupp som ni själva har skapat behöver 

ni lägga in den nya ersättningsanalysen i Vårdenhetens egna grupper. 
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Nedlagda analyser  
 

Dessa analyser kommer inte att vara beställningsbara från den 10 februari.  

Nedlagda analyser som eventuellt finns i vårdenhetens egna grupper försvinner per automatik 

Nedlagd analys Kort information Utförande laboratorium 

Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak - S  Utgår ur sortimentet. Ersätts med 

Coronavirus SARS-CoV-2-Ak, spike - S 
 

 

Klinisk mikrobiologi 

1  Öppenvård - Coronavirus SARS-CoV-2-RNA - 

Svalg 

 

Svalgsekret är inte längre 

beställningsbart provmaterial 

 

2  Slutenvård - Coronavirus SARS-CoV-2-RNA - 

Svalg 

 

 

 

Information om förändringar i Karolinska Universitetslaboratoriets analyssortiment hittar du även på  

www.karolinska.se/lab  sök på ”analyskatalog” 

 

Kontakta Karolinska Universitetslaboratoriet 

Har du frågor om ändringarna i analyssortimentet? 

Kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet: 

E-post: universitetslaboratoriet.karolinska@sll.se  

tel: 08-517 719 99 

http://www.karolinska.se/lab

