VENÖS TROMBOS KOAGULATIONSUTREDNING-REMISS FÖR
PROVTAGNING (EXTERNA ANALYSER)

1 (1)
Blankettnummer-Utgåva
40962-1

Remiss till Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Västmanland
Svarsmottagare

Patient ID

Läkare/ref

Betalningsansvarig
(om annan än svarsmottagare)

Provdatum: ååååmmdd

Tid

Provtagare
Sign

Sal

Inskickandet av remissen bekräftar att provgivaren (alt. vårdnadshavare) har fått information om att provet och tillhörande personuppgifter kan
komma att sparas. Är ingen av nedanstående rutor ikryssad, innebär det att provgivaren samtycker till att provet får sparas för vård och behandling och
därmed förenlig verksamhet.
Nej, provgivaren samtycker inte till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet. En ”nej-talong” har skickats in.
Provgivaren är vid provtillfället oförmögen att fatta samtyckesbeslut.
Diagnos/Frågeställning

Anamnes: Noggrann hereditetsanamnes. Tromboemboliinsjuknande (antal)? Misstänkt bidragande orsak (om någon). Rökare? Hormonbehandling?
Etc.

Pågående heparinbehandling

ja

nej

Prov i akutskede

ja

Pågående LMWH-behandling

ja

nej

Pågående Waran-behandling

ja

nej

Utsatt datum:

Pågående behandling med direkt trombinhämmare/FXa-hämmare (NOAK).

nej

ja

nej

Venös trombos – basal utredning, externa analyser

Preparat:
Provtagning

P-Protein C

1 Na-citratrör. (1 rör för båda analyserna.)

P-Protein S, fritt

Lämnas omedelbart till Klinisk kemi.

B-Faktor V, genotyp (FV Leiden)

1 EDTA-rör

B-Protrombin, genotyp

1 EDTA-rör

P-Lupusantikoagulans

1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi.

S-Kardiolipinantikroppar

1 gelrör (serum).
(1 rör för båda analyserna.)

S-b-2-Glykoprotein I-antikroppar

P-Antitrombin ingår även i basal utredning av venös trombos. Denna analys utförs på Laboratoriemedicin Västmanland och ska beställas elektroniskt i
Cosmic alternativt på pappersremiss ”Remiss 1”. Beställning på denna remiss accepteras ej!

Venös trombos - utvidgad utredning, externa analyser
P-Faktor VIII (aktivitet)

Provtagning
1 Na-citratrör. Lämnas omedelbart till Klinisk kemi.

Övriga analyser vid utvidgad koagulationsutredning, venös trombos:
S-Homocystein och S-CRP (CRP behövs för bedömning av FVIII som är en akutfasreaktant). Dessa analyser utförs på Laboratoriemedicin Västmanland
och ska beställas elektroniskt i Cosmic alternativt på pappersremiss ”Remiss 1”.
Beställning på denna remiss accepteras inte!

Mer information hittar du på
Laboratoriemedicins hemsida:
Laboratoriemedicin – Region Västmanland

Telefonnummer Kundservice: 021-17 35 50
Telefontid: Helgfri vardag 07:15-16:00

Verksamheten är ackrediterad av Swedac 1440, enligt ISO 15189. Information
om ackrediteringens omfattning finns tillgänglig på Laboratoriemedicin, samt i
Laboratoriemedicins provtagningsanvisningar.

