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Viktigt att tänka på vid provtagning i LabCenter 

Bakgrund 
Sjukhuslab har åter igen sett en ökning av att det är många prover som anländer till dem utan 

elektroniska beställningar. Vid närmare felsökning av dessa prover, så kan man konstatera att i 

mer än hälften av fallen så beror avsaknaden av den elektroniska beställningen på att man har 

glömt att utföra provtagning i LabCenter (beställningen har status Ej Utförd). Konsekvensen av 

detta blir att sjukhuslab manuellt måste registrera beställningen och märka om alla tillhörande 

provrör.  

I de fall då man manuellt registrerar en beställning på sjukhuslab så kan man inte registrera 

samtliga uppgifter som krävs för bevakningsfunktionen i AsynjaVisph ska fungera ordentligt. 

Detta innebär att svaret från sjukhuslab inte kommer matcha beställningen som är gjord i 

AsynjaVisph, vilket i sin tur leder till att bevakningen inte släcks i patientens journal. Svaret 

hamnar då istället under ”Vårt arbete” och man måste manuellt ange vidimeringsansvarig och 

det skapas ny rad i Mätvärde/Laboratorielista. 

 

Några punkter nedan på vad som är viktigt att tänka på när man utför provtagning i 

LabCenter. 

När proverna är tagna på patienten.  

 Uppdatera först beställningen med ”Uppdatera” knappen” innan man trycker 

på ”Provtagningsknappen”. Det räcker inte bara skriva ut etiketter utan, man 

måste alltid klicka på Provtagningsknappen. 
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Skulle man glömma trycka på provtagningsknappen så får man får alltid upp en varningsruta 

vid ex byte av flik eller vid stängning av LabCenter. När varningsruta ”Provtagning ej utförd. 

Vill du fortsätta” kommer upp klicka ”Nej” och därefter på Provtagningsknappen om proverna 

är tagna på patienten. 

 

 

 

 

 Glöm inte att kontrollera att det står rätt provtagningsdatum (datum då provet 

tas på patienten) innan man klickar på provtagningsknappen under 

”Provtagningsfliken. 

 

 

 

Obs! Om man har av någon anledning angett provtagningsdatum och proverna inte tas på 

             patienten. Då skall man rensa fältet ”Provtagningsdatum”. Markera fältet under 

             provtagningsdatum och tryck på Clear. 

 

 

 

 

 

 Kontrollera alltid i fliken ”Avgångsregistrering” att ProvID på röret stämmer 

med kolumn ”ProvID” innan man avlämnar filerna. 

 

ProvID i ”Avgångsfliken 

 

 

 

 

 


