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Ärende/Dnr: 

2021-04-15 

 

Transport av patologi- och cytologiprover från Visby lasarett 

till Karolinska Universitetslaboratoriet 

För patologi- och cytologiprover som ska skickas med transportlåda 

Från: Operation och Endoskopi/ Visby lasarett 

Till:  Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge 

Adress: 

Provinlämningen C1:72 

Karolinska Universitetslaboratoriet 

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 

141 57 Huddinge 

 
När: Skickas måndag till fredag. (Observera att fredagstransporten anländer nästkommande måndag) 

Vg se provtagningsanvisningar under rubriken förvaring/transport för respektive prov för 

eventuella transportbegräsningar. 

Provhantering: Följ alltid respektive provtagningsanvisning. 

Mindre preparat ska placeras i rör/burk med formaldehyd medan större preparat ska 

vacuumförpackas med formaldehyd (sealSAFE). 

Packning av prover: Preparaten i rör/burk eller vacuumförpackning ska sedan packas per provtyp (enligt 

tabell) i dubbla plastpåsar. Viktigt att ytterpåsen märks med analyserande laboratorium 

enligt följande tabell, detta för att inte riskera förlängda svarstider. 

Påsarna försluts med påsförslutare och packas i transportlådan. Plombera transprtlådan! 
 

Provtyp Märkning av ytterpåse Analyserande laboratorium 

Gynekologi Pat/cyt DS Danderyds sjukhus 

Hematologi Pat/cyt Hu Karolinska, Huddinge 

Bröst  
Pat/cyt So 

 
Karolinska, Solna ÖNH 

Lunga 

Ortopedi 

Gastro- övre och nedre  

Pat/cyt SöS 

 

Södersjukhuset Uro 

Hud 

Exempel: samtliga gynekologiska prover packas tillsammans i dubbla plastpåsar som 

försluts och märks med: Pat/cyt DS. 
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För patologi- och cytologiprover som ska skickas med 

transportkartong 

Från: Visby Lasarett, från avdelningar som inte har egna transportlådor. 

Till:   Adresseras direkt till analyserande laboratorium. Adressetiketter och transportkartong för provskick  

  finns att beställa i Webbutiken. 

När: Vg se provtagningsanvisningar under rubriken förvaring/transport för respektive prov för 

eventuella transportbegräsningar. 

Hur: Prover eller preparat placeras i rör med formaldehyd samt transporthylsa. Placeras i   

transportkartong och adressera till analyserande laboratorium. Prover som är förstora för 

transportkartongen lämnas in till Laboratoriet i Visby. Proverna ska då märkas med 

analyserande laboratorium enligt följande tabell, detta för att inte riskera förlängda svarstider 

 

Provtyp Adress till analyserande laboratorium 

Gynekologi Danderyds sjukhus 

Klinisk patologi och cytologi 

182 88 Danderyd 

Hematologi Karolinska Universitetslaboratoriet 

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 

Provinlämningen C1:72 

141 86 Stockholm 

Bröst   Karolinska Universitetslaboratoriet 

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 
ÖNH 

Provinlämningen L2:00 

171 76 Stockholm Lunga 

Ortopedi  

Gastro Södersjukhuset 

Karolinska Universitetslaboratoriet 
Uro 

Klinisk patologi och cytologi 

Hud 

118 83 Stockholm 

 

 

 

Vid frågor om packning, transport eller provhantering: 

 

Vg kontakta LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland tel: 0498-268440 


