
 

Mer information finns på: 

Laboratoriemedicin – Region Västmanland 
 

 

 Med del a n de  f r å n  La bo ra to r i emedi c i n   

K l i n i s k  k e m i  2 0 2 2 - 0 3 - 2 2  

N r  1 0  2 02 2  
10/ 2 02 2  

Reviderade rutiner för rapportering av kraftigt avvikande 
provsvar 
 
Laboratoriemedicin rapporterar kraftigt avvikande provsvar akut till beställaren enligt särskilda 

rutiner som är beskrivna i dokument ”Utlämnande av kraftigt avvikande analysresultat inom Klinisk 

kemi” (dokumentnr. 15002) i ledningssystemet (Centuri). Dessa rutiner har reviderats i samråd med 

verksamhetschefer för de kliniska verksamheterna och kommer att gälla från och med 2022-03-28. 

Från och med samma datum kommer dokumentet att kunna nås via vårdgivarwebben. Av 

patientsäkerhetsskäl kan det reviderade dokumentet inte publiceras i förväg. Nedan följer en 

sammanfattning av de viktigaste förändringarna: 

Ändrade rutiner för rapportering: 

• Vi slutar att faxa kraftigt avvikande provsvar (men vi fortsätter att ringa). 

• Vi slutar att rapportera kraftigt avvikande provsvar på akutbeställda prover från 
slutenvårdsavdelningar via telefon/fax. 

Korrigerade gränser för rapportering: 

• B-Hb: Telefonrapporteras vid resultat <70 g/L (tidigare <80 g/L).  

• B-TPK: Den särskilda larmgräns som tillämpas för Reumatologmottagningen, familjeläkare 
inom Region Västmanland, Medicinmottagningen Köping samt psykiatriska enheter ändras 
till <50 x 109/L (tidigare <80 x 109/L).  

• B-LPK: Den särskilda larmgräns som tillämpas för Reumatologmottagningen, familjeläkare 
inom Region Västmanland, Medicinmottagningen Köping samt psykiatriska enheter ändras 
till <2,0 x 109/L (tidigare <2,5 x 109/L).  

• S-Kalium: Telefonrapporteras vid resultat utanför intervallet 2,5 - 6,0 mmol/L (tidigare  
2,5 – 5,9 mmol/L). 

• fP-Glukos: Telefonrapporteras vid resultat utanför intervallet 2,0 - 30,0 mmol/L (tidigare  
2,0 – 24,6 mmol/L). 

• S-Bilirubin: Telefonrapporteras vid resultat >400 µmol/L (tidigare >300 µmol/L).  

• S-Calciumjon, fri: Telefonrapporteras vid resultat utanför intervallet 0,85-1,55 mmol/L. Ny på 
listan. S-Calcium (albuminkorr.) finns med sedan tidigare. 

• S-Kreatinin: Tas bort från listan och kommer således inte längre att telefonrapporteras.  

• S-Teofyllin: Tas bort från listan och kommer således inte längre att telefonrapporteras.  
 

Ytterligare en förändring är att vi slutar att telefonrapportera första provsvar som ligger utanför 
följande gränser: Hb >200 g/L, TPK >1000 x 109/L samt EVF >55 % 
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