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Inledning 

Denna rekommendation är en uppdaterad version av vårdrekommendationen ”Handledning för pa-
tienter gällande laboratorieprovtagning”, som publicerades 2015. Den uppdaterade rekommendat-
ionen har fått arbetsnamnet ”Lyckad laboratorieprovtagning”. Syftet med namnändringen är att be-
tona betydelsen av samarbete beträffande handledningen kring laboratorieprov mellan personalen 
vid laboratorie- och vårdenheterna inom vår hälso- och sjukvård. 
 
Kliniska laboratorier producerar data för diagnostisering, förebyggande, behandling och uppföljning 
av sjukdomar på såväl individuell som befolkningsnivå. I laboratorieundersökningarna används 
även bland annat för att säkerställa hälsotillståndet bedömning av arbetsförmågan och lämplighet 
för operation. Laboratoriepersonalens uppgift är att ta hand om och handleda andra yrkesutbildade 
inom social- och hälsovården i alla skeden av laboratorieundersökningsprocessen: från valet av 
undersökningar till att förbereda och identifiera patienter, rätt sätt att ta och transportera prov, ana-
lysernas särdrag, svarsfördröjningar och slutligen rätt tolkning av resultaten och förslag till ytterligare 
undersökningar.1,2  
 
I Finland utförs årligen cirka 80 miljoner laboratorieundersökningar, det vill säga drygt tio undersök-
ningar per person. Antalet provtagningstillfällen för dessa torde vara cirka 10–20 miljoner per år. 
Den totala årliga kostnaden för laboratorieundersökningar är cirka 700 miljoner euro. Inom kliniskt 
beslutsfattande spelar laboratorieundersökningar en betydande roll.3 Det är viktigt för god vård att 
tillförlitligt identifierade patienter genomgår ändamålsenliga undersökningar med hänsyn till rätt för-
faringssätt och i rätt tid med tanke på vården. I Finland har man med tanke på de vanligaste sjuk-
domarna utarbetat God medicinsk praxis-rekommendationer och regionala anvisningar för vård-
kedjan, i vilka man även anvisar om användningen av laboratorieundersökningar som grund för 
diagnoser och behandling. Med en meny över remisser i datasystemen kan man se till att viktiga 
undersökningar beställs på samma sätt oberoende av yrkespersonernas verksamhetssätt. Utöver 
de gemensamma riktlinjerna bör man dock vid vårdenheterna ta hänsyn till patientens individuella 
hälsotillstånd samt sociala och funktionella förutsättningar, så att god vård förverkligas och att den 
relaterade undersökningar riktas rätt.  
  
Processen för laboratorieundersökningar delas på basis av mätningsskedet in i det preanalytiska, 
analytiska och postanalytiska skedet1. Händelserna innan provet anländer till mätanordningen, det 
vill säga faktorer relaterade till det preanalytiska skedet, utgör en betydande risk för patientens sä-
kerhet, eftersom andelen fel i det preanalytiska skedet är klart mer än hälften av alla fel4,5,6.  I rap-
porteringen7 om avvikande händelser inom hälso- och sjukvården i Finland uppgick andelen pre-
analytiska avvikande händelser till hela 80–90 procent av alla avvikande händelser relaterade till 
laboratorieundersökningar (rekommendationsarbetsgruppens expertbedömning).  
  
Inom hälso- och sjukvården inträffar farliga situationer (avvikande händelser och nära ögat-situat-
ioner) i cirka tio procent av vårdperioderna. Av dessa klassificeras var tionde som allvarlig (1 % av 
vårdperioderna) och var hundrade leder till dödsfall (0,1 % av vårdperioderna).8 En del av de avvi-
kande händelserna innefattar faktorer relaterade till laboratorieundersökningar: patientens vård kan 
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fördröjas eller prognosen försämras på grund av en felaktig eller fördröjd undersökning9. I USA var 
en delfaktor till 15–54 procent av felbehandlingarna ett fel som inträffat i processen för laboratorie-
undersökningar10. Vart fjärde laboratoriefel har konstaterats orsaka skada för patienten11. Orsakerna 
till felen beror ofta på bristfällig praxis beträffande remittering till och handledning gällande labora-
torieundersökningar12,13.  
 
Fel och farliga händelser inom laboratorieverksamhet är vanliga. Betydelsen av också mindre avvi-
kande händelser betonas, eftersom man utför många undersökningar. Det är viktigt att identifiera 
att det oftare förekommer fel i patienternas självprov (mittströmsurinprov, upphostningsprov, avfö-
ringsprov och motsvarande) än i prov tagna av yrkespersoner: avvikelser kan förekomma i mer än 
10 procent av självproven, beroende på patientens erfarenhet och den handledning som hen fått.14  
 
Vanliga fel i yrkespersoners verksamhet förknippad med det preanalytiska skedet är val av icke-
ändamålsenliga eller onödiga undersökningar, bristfällig eller avsaknad av remiss för undersökning, 
registrering av undersökningen till fel patient, underlåtenhet att förbereda patienten, fel sätt att ta 
provet eller provtagning från fel patient, provtagning vid fel tidpunkt med tanke på vårdgången eller 
på fel tid av dygnet, bristfälliga eller fel provetiketter, hopblandning av prov eller felaktigt förvarings- 
eller transportsätt av proven15. Allvarliga patientsäkerhetsrisker kan orsakas av i synnerhet felaktig 
identifiering av patienten16. I Finland rapporteras olika avvikande händelser vanligen om cirka en 
promille av provtagningstillfällena. Eftersom Hai Pro-statistik baseras på aktiv registrering, kan det 
antas att preanalytiska avvikande händelser inträffar klart oftare i praktiken. Uppskattningsvis upp-
går förekomsten av dem till cirka en procent, det vill säga 100 000–200 000 gånger per år.   
 
De direkta årliga kostnaderna av preanalytiska fel för Finlands hälso- och sjukvård lär uppgå till 
minst 10 miljoner euro (rekommendationsarbetsgruppens expertbedömning). Dessutom orsakar 
prov som måste tas på nytt extra besvär och resekostnader för patienten. Samhällsekonomiskt sett 
orsakar preanalytiska fel i laboratorieundersökningar onödiga kostnader för hälso- och sjukvårdsor-
ganisationen och omkostnader för samhället i form av förlorad arbetstid. Dessa indirekta kostnader 
är större än de direkta kostnader som orsakas av avvikande händelser.     
 
Det finns inga heltäckande nationella eller internationella verksamhetsrekommendationer gäl-
lande remittering av patienten till provtagning eller givande av självprov. Frågan har behandlats 
i ringa utsträckning i den tekniska rekommendationen17 för provtagningstillfällen och i den inter-
nationella standarden ISO151892, av vilka också ett tillämpningsdokument18 har skrivits. I Fin-
land har olika laboratorieenheter utarbetat regionala anvisningar gällande val av undersökning 
och förberedelse av patienten för yrkespersoner samt patientanvisningar, vars huvudsakliga 
syfte är att förmedla de tekniska kvalitetskraven till patienterna. Patientanvisningarna används 
dock i varierande utsträckning, och det finns inga systematiskt sammanställda data om använd-
ningsgraden gällande anvisningarna. Inget åtgärdsprogram har grundats för ämnesområdet, 
även om man identifierar bristerna i patienternas laboratoriediagnostik, likaså de onödiga kost-
naderna som beror på dem.    
 
Yrkespersoner inom hälso- och sjukvården ska ha förmåga att diskutera med patienterna och 
handleda dem i viktiga frågor beträffande provundersökningar. Handledningen ges vanligen av 
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andra än det kliniska laboratoriets yrkespersoner, som ofta vet mest om de tekniska kraven för 
proven. Lyckad provtagning och handledning av patienten förutsätter således både kontinuerlig 
utbildning av yrkesutbildade personer verksamma i patientarbete inom social- och hälsovårds-
branschen, och samarbete med laboratoriepersonalen.  
 
 

Rekommendationens mål och centrala begrepp 

Rekommendationens syfte och mål 
Syftet med rekommendationen är att ge yrkespersoner inom hälso- och sjukvården evidensbaserad 
information om remittering av patienter till laboratoriernas provundersökningar, för att de produce-
rade laboratorieresultaten ska vara så tillförlitliga som möjligt. Man har strävat efter att förbättra 
rekommendationens tillämplighet genom att till den uppdaterade versionen lägga till specifikationer 
som baseras på praktisk erfarenhet eller experternas uppfattning. Man har lämnat provtagningens 
tekniska skede utanför rekommendationen, då det redan finns standarder1,2 och en färsk nationell 
rekommendation17 om det. Undersökningarnas analytiska skede har även avgränsats utanför 
denna rekommendation. 
 
Det nationella målet för hänvisning av patienten till laboratorieundersökningar är en minskning av 
dåligt inriktad och bristfällig verksamhet samt kostnader som felen orsakar. Handledningen som ges 
av yrkespersoner inom hälso- och sjukvården har uppnått sitt syfte om patienten eller hens repre-
sentant förstår att hen är målsägande för sig själv eller hen som hen är medföljare för, samt har 
kunnat ge sitt informationsbaserade samtycke till nödvändiga laboratorieundersökningar. Vid an-
komsten till provtagningen har patienten kunnat förbereda sig korrekt och vet vad som kommer att 
hända vid provtagningstillfället. I sådana fall blir provtagningstillfället lyckat, trots eventuella rädslor. 
Ingen extra tid går heller åt till utredningar (bild 1). Lyckad handledning förbättrar även laboratorie-
resultatens tillförlitlighet och tolkning. 
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Bild 1. Rekommendationens mål 

 

Målgrupper 
Rekommendationen är avsedd för alla de yrkespersoner inom social- och hälsovården som deltar i 
provtagningen samt för dem som förbereder social- och hälsovårdens regionala eller lokala anvis-
ningar om att sända patienter till laboratorieundersökningar eller instruktioner till provtagningen. 
Även snabbtester, så kallade patientnära tester, som görs på vårdenheterna och tillförlitlig tolkning 
av dessa förutsätter precisering av åtgärderna i enlighet med rekommendationen. Rekommendat-
ionen är lämplig att användas som undervisningsmaterial inom utbildning av yrkespersoner inom 
social- och hälsovården. 

Centrala begrepp  
Laboratorieundersökningarnas preanalytiska skede  

Laboratorieundersökningarnas preanalytiska skede innefattar processerna som föregår laboratori-
eundersökningen. Det preanalytiska skedet innefattar i tidsföljd: identifiering av patienten, val av 
undersökningar, erhållande och registrering av patientens informerade samtycke, beställning av 
undersökningen och upprättande av remiss för undersökningen, förberedande av patienten inför 
provtagningen, provtagning och märkning av provet, transport av provet till laboratoriet samt hante-
ring av provet på laboratoriet så att det är klart för analys (bild 2).  Åtgärderna som föregår under-
sökningen avslutas när de analytiska undersökningsåtgärderna inleds.1,2    
 

Provundersökning 

Med provundersökningar avses laboratorieundersökningar med anknytning till klinisk kemi, hema-
tologisk mikrobiologi, patologi, genetik och molekylärbiologi. I provundersökningen tas ett prov på 
patienten som sedan analyseras. Provet representerar patientens tillstånd vid provtagningstillfället 
och när undersökningen utförs av patienten själv. Förvaring av provet representativt från provtag-
ning till analysskede kräver överenskomna förfaringssätt. Provundersökningar kan genomföras till 
exempel av blod, urin och andra kroppsvätskor samt vävnadsprov.21  

 

Patientundersökning 

Med patientundersökning avses undersökningar inom radiologi, klinisk fysiologi, nukleärmedicin 
samt klinisk neurofysiologi. Vid patientundersökningar mäts funktionen i patientens kropp i närvaro 
av patienten. Mätningarna baserar sig till exempel på registrering av elektriska händelser i kroppen 
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samt mätning av flödes- och tryckkurvor och ämnesomsättningsrelaterade händelser i vila och i 
samband med olika typer av belastning. Patientundersökningar omfattar bland annat EKG, EEG 
och spirometri.21 

 
Avvikelse  

Med avvikelser som förekommer i laboratorieundersökningen avses situationer då de uppställda 
kraven för undersökningen inte uppfylls, det vill säga när man inte har agerat i enlighet med metod-
beskrivningen för provtagningsprocessen eller arbetsanvisningarna för undersökningen, varvid re-
sultatet inte uppfyller kvalitetskraven uppställda för det1. Avvikelsen är ett begrepp inom kvalitetssy-
stemen och den förutsätter inte att avvikelsen skulle har orsakat skada för patienten. 
 

Remittering av patienten till provundersökning 

Remittering av patienten till provundersökning omfattar val och beställning av undersökningarna i 
samråd med patienten och upprättande av remiss för undersökning (plattformen för remiss eller på 
blankett), handledning av patienten gällande förberedelser inför provtagningen eller självprovet, och 
transport av dem till laboratoriet i enlighet med anvisningarna. Märkning av provet och lyckad hand-
ledning kontrolleras vid provtagningstillfället eller vid mottagning av patientens självprov (bild 2). En 
grundläggande förutsättning för en tillförlitlig och patientsäker verksamhet är felfri identifiering av 
både patienten och provet som tagits i alla skeden av handledningen.1,2 

 

Bild 2. Processer i anknytning till provtagningen 

 
 

Farlig incident 

Farliga incidenter inom hälso- och sjukvården omfattar sådan felbehandling som orsakar patienten 
skada (avvikande händelser) samt de nära ögat-situationer i vilka det förekom en risk, även om den 
inte realiserades (farlig incident = avvikande händelse + nära ögat-situation). Farliga och avvikande 
händelser är begrepp förknippade med patientsäkerheten22. 
 

Skada 
En icke-önskad tillfällig eller permanent effekt, som orsakas patienten till följd av vården och som 
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kan vara fysisk, psykisk, emotionell, social eller ekonomisk. Skadan kan vara en som patienten 
upplever och/eller en som konstaterats av en yrkesperson22. 

 
Avvikande händelse 
Farlig incident som orsakar skada för patienten22. 

Biverkningar 
Oavsiktlig och skadlig effekt, orsakad av förebyggandet av sjukdom, diagnos eller behandling, 
vilka orsakat objektiv medicinsk skada för patienten, förlänger behandlingens varaktighet eller 
ökar behandlingskostnaderna.22. 

Referensvärden  

Tolkningen av laboratorieresultaten baseras på en jämförelse, där det nya resultatet jämförs med 
patientens tidigare laboratorieresultat eller referensvärden från andra personer som ofta är i samma 
ålder och av samma kön, och därtill friska eller sjuka på samma sätt. Laboratorieundersökningarnas 
referensvärden presenteras vanligen som ett referensintervall, som är 95 procents medelpercenti-
lintervall (percentilintervallet 2,5–97,5 % för resultatfördelningen).23,24 Friska referenspersoner har 
förberett sig på den planerade provtagningen i enlighet med så noggranna anvisningar som möjligt. 
För att patientens resultat ska kunna jämföras på ett tillförlitligt sätt med friska personers referens-
värden, ska hen varje gång förbereda sig inför provtagningen på samma sätt.  
 
 

Rekommendationer  

 

1. Identifiering av patienten vid provtagningstillfället 

Identifiera patienten genom att begära minst två specificerande uppgifter eller 

genom att kontrollera uppgifterna från patientarmbandet, eftersom 

 

➢ det i identifieringen av patienten torde förekomma många avvikelser25. (C)  

 

• Provtagaren och beställaren måste alltid bekräfta patientens identitet med hjälp av minst 
två individuella identifierare (t.ex. namn och födelsedatum eller namn och personbeteck-
ning), eller vid behov tre (t.ex. adressen utöver ovan nämnda) och kontrollera att upp-
gifterna stämmer överens med uppgifterna på remissen för undersökning och proveti-
ketter17.  

• Det är viktigt att patienten bekräftar sitt namn och sin personbeteckning genom att själv 
uppge dem som svar på en fråga, till exempel ”vad heter ni och vilken är er personbe-
teckning”17. 

• I praktiken kan identifieringen göras så att patienten visar upp sitt FPA-kort eller något 
annat intyg utfärdat av myndigheterna (identitetskort, körkort eller pass). Provtagaren 
måste kontrollera att patienten har gett rätt persons kort genom att be patienten uppge 
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(eller skriva) sin personbeteckning eller sitt namn och sin personbeteckning (finländsk 
praxis). 

• Om det uppstår motstridigheter i identifieringsuppgifterna, måste problemet lösas innan 
man fortsätter med åtgärden, även ringa motstridigheter ska rapporteras17. 

• Om patienten själv inte kan uppge sina identifieringsuppgifter, kan hens identitet styrkas 
av medföljaren eller avdelningspersonalen, varvid uppgifterna (för- och efternamn) för 
personen som styrkt patientens identitet ska registreras i datasystemet i enlighet med 
anvisningarna. 

• I händelse av en nödsituation (t.ex. på akuten), där patienten inte kan identifieras, ges 
patienten ett tillfälligt identifieringsnummer i enlighet med organisationens anvisningar.  

• Avdelningspatienter måste bära patientarmband för identifiering2,17.  
• För specialsituationer (t.ex. provtagning för bestämning av blodgrupp, provtagning i pan-

demisituation osv.) ska verksamhetsenheterna ha egna separata anvisningar för meto-
der att identifiera patienten.  
 

 

➢ bristerna i patientsäkerheten som orsakats av felaktig identifiering har in-

ternationellt bedömts som ytterst betydande. (B, GRADE 1C) 

1.1 Märkning av provet 

 

Fäst provetiketten på provbehållarna omedelbart efter provtagningen med pati-

enten närvarande och kontrollera att patientens personuppgifter stämmer över-

ens med uppgifterna i remissen för undersökning och provetiketterna som fästs 

på provbehållarna och -rören, eftersom 

 

➢ det uppenbarligen förekommer många avvikelser i märkningen av prov6,17. (B)  
 

➢ felaktig märkning av prov leder till att provsvaren ges till fel person, vilket or-

sakar en betydande säkerhetsrisk för patienterna17. (B, GRADE 1 C) 

• Märkning av provrör eller kontroll av redan märkta provrör ska göras i närvaro av pati-
enten. Provetiketterna fästs på provbehållarna genast efter provtagningen. 

• Varje organisation ska ha skriftliga anvisningar för märkning av prov som personalen 
förbinder sig att följa. 

• Varje provbehållare ska ha minst två (gärna tre) patientidentifierare och eventuella bris-
ter ska dokumenteras. 
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1.2 Utbildning av personalen  

 

Laboratoriet ska erbjuda yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården introdukt-

ion, regelbundet återkommande fortbildning och informationsverksamhet av hög 

kvalitet om provtagning samt verksamhet som är inriktad på att förbättra kvali-

teten på provtagningen, eftersom 

 

➢ ledda identifieringsåtgärder gällande patienten och provet, som fokuserar på 

personalens förbundenhet, transparens i verksamheten och utveckling av 

processerna, kan minska antalet felaktigt märkta prov26. (C)  

 

➢ en bra introduktion, utbildning och information minskar sannolikt fel i identi-

fieringen av patienten och provet, och ökar således patientsäkerheten27,28. (B)  
 

1.3 Tekniska möjligheter 

Använd tillgänglig teknik för att identifiera patienten och proven, märka proven 

samt i uppföljningen och rapporteringen av provavvikelser, eftersom  

➢ streckkodsläsaren minskar felen i identifieringen av patienten och provet29. 

(A)  

 

➢ elektronisk remiss för undersökning och elektronisk avläsning av patientens 

identifieringsuppgifter från patientarmbandet minskar sannolikt antalet 

felmärkta och odugliga prov30–32. (B)  
 
➢ elektronisk uppföljning och rapportering av provavvikelser minskar sannolikt 

antalet identifieringsfel för patienten och provet33. (B) 
 

  

1.4 Samarbete mellan laboratoriepersonalen och personalen som utför 

kliniskt arbete 

 

Ansvarspersoner inom provtagningsverksamheten bör utveckla kommunikat-

ionen och samarbetet mellan laboratoriepersonalen och personalen som utför 

det kliniska arbetet, eftersom  
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➢ ett multiprofessionellt samarbete mellan laboratoriepersonalen och den kli-

niska personalen minskar antalet felmärkningar av prov34. (A)  

 

2. Val av laboratorieundersökningar 
 
De laboratorieundersökningar som tillämpas i patientens diagnostik och behandling bör riktas 
kostnadseffektivt i enlighet med i vilket skede sjukdomen eller behandlingen är, tillämpliga vård-
rekommendationer, utbudet av aktuella lokala laboratorieundersökningar och tillgången till dem.  

2.1. Styrning av användningen av laboratorieundersökningar i samar-

bete med vårdenheten  

 
 
Ordna gemensamma verksamhetssätt och -tillfällen mellan laboratoriets och vår-

denhetens yrkesutbildade beträffande valet av kliniska laboratorieundersök-

ningar och tolkning av resultaten, eftersom 

 
➢ i synnerhet läkare inom öppenvården verkar uppleva att de inte har möjlighet 

till tillräckligt informationsutbyte med laboratorieexperterna35. (C)  

• Det rekommenderas att laboratorieexperterna skapar gemensamma verksamhetsmo-
deller för patientvårdens diagnostik och uppföljning tillsammans med de kliniska exper-
terna. 

• Informationen om sätten att hålla kontakt ska ges på bred basis, så att läkarnas olika 
frågor om arbetet effektivt får sakkunniga svar.  

• Laboratorieexperternas synlighet och utnyttjandet av experter kan främjas genom web-
baserade presentationer och expertartiklar samt via stödsystem för beslut förknippade 
med laboratorieundersökningar.  

• Patientspecifika datasäkra distanskonsultationer bör främjas, så att konsultationer per 
telefon inte binder upp två upptagna personer. 

• Finlands hälso- och sjukvårdsmodell och regionala laboratoriesystem erbjuder yrkes-
personer vid laboratorier och vårdenheter ett systematiskt sätt att hålla kontakt och det 

bör användas aktivt i informationsutbytet.  
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2.2. Påverkan av interventioner i anslutning till användningen av labo-

ratorieundersökningar 

 

Tillämpa mångsidigt laboratoriets yrkespersoner, samarbetet organisationsen-

heter emellan och olika metoder i handledningen beträffande vårdenhetsperso-

nalens användning av laboratorieundersökningar, eftersom  
 

➢ användningen av laboratorieundersökningar sannolikt kan riktas märkbart 

bättre när personalen vid vårdenheterna har fått bra handledning36–38. (B)  

• Interventionernas effekt förbättras uppenbarligen  
• med administrativt stöd och gemensam planering36,37  
• med samarbete enheterna emellan, där man med gemensamt ansvar utarbetar 

kliniska anvisningar36,38  
• med förtydligande samtal mellan läkare som arbetar med olika uppgifter om ny 

praxis, så att förnyelserna inte äventyrar patientsäkerheten38  
• med kliniska anvisningar för beslutsstöd och blanketter för remiss till laboratorier 

på elektroniska plattformar38  
• med översikter och kontinuerlig användarrespons som ges på erforderligt 

sätt36,39  
• med en tillräckligt lång uppföljningstid, varvid vårdenhetens verksamhetskultur 

hinner förändras då ansvarsförhållandena ändras37,38.  

 
Ordna översikter och responstillfällen gällande användningen av laboratorieun-

dersökningar, eftersom 

➢ man med revisioner och mottagen respons positivt kan påverka det profess-

ionella beteendet hos hälso- och sjukvårdspersonal 39. (A)  
 

2.3. Datasystemens möjligheter i valet av laboratorieundersökningar 

 
Anpassa laboratoriedatasystemens tekniska möjligheter i styrningen av remiss 

för undersökning, eftersom 

➢ man med hjälp av datasystemen kan nå ut till och styra stora mängder använ-

dare till det önskade sättet att använda undersökningarna40–42. (A)  
 

• För att underlätta tolkningarna går det att länka till laboratoriehandboken och den gra-
fiska uppföljningen av resultaten i laboratorieundersökningarnas elektroniska plattfor-
mar för remiss och bläddringsvyerna för undersökningsresultaten eller olika typer av 
blanketter för vårduppföljning37,41.  
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• I datasystemen går det att konfigurera villkorliga egenskaper för beslutsstöd, såsom 
påminnelser om redan beställda undersökningar, ordinations- och andra vårdbesluts-
specifika anvisningar43.  

• Ur perspektivet för patientsäkerhet är de viktigaste datasystemens kritiska påminnelser 
om patientens allergier, specialsjukdomar eller särskild blodgrupp, eller larm om avvi-
kande undersökningsresultat. 

• Också med mindre utbildningar för vårdenheternas personal kan man åstadkomma 
kostnadsbesparingar, om utbildningen etableras genom att ändra datatekniska sy-
stem41.  

• Vid utvärdering av datasystem måste man i synnerhet utreda deras inverkan på använ-
darnöjdheten, effektiveringen av arbetet, kostnaderna och icke-önskvärda följder40.  

 

3. Patientens informerade samtycke 
 

Tala tydligt om för patienten eller hens representant vilka undersökningar som 

planeras, syftet och riskerna med dem, och säkerställ att patienten ger ett infor-

merat samtycke och anteckna detta i journalhandlingen, eftersom 

        
➢ det i förverkligandet av patientens rättigheter inom den finländska hälso- och 

sjukvården uppenbarligen förekommer brister44,45. (B) 
  

• Anvisningar för delaktighet ska utarbetas i enlighet med barnets ålder och mognad och 
givande av informerat samtycke. Finland ratificerade 1991 konventionen om barnets rät-
tigheter, som förpliktigar till att följa principen om respekt för barnets åsikt, som anges i 
artikel 1246. 

• Patientens rätt till fritt val och att få information ska utvecklas44.  
• En person som deltar i vetenskaplig forskning har rätt att få information om studiens mål, 

genomförande och sin egen roll innan hen undertecknar avtalet, samt information om 
studiens resultat när den är klar. Förbindelsen är viktig.47,48  

• I led med att genetiska tester blir vanligare, ökas patientens och hens närståendes eller 
familjens behov av att diskutera frågor förknippade med testerna med yrkeskunniga 
inom hälso- och sjukvård samt vid behov med experter på genetik, för att patienten ska 
kunna fatta ett informerat beslut och utnyttja den genetiska informationen. Yrkesperso-
ner inom hälso- och sjukvård, som hänvisar patienter till genetiska tester, ska ha tillräck-
liga kunskaper och färdigheter för handledningen, så att patienterna och deras familjer 
med minsta möjliga skada kan få ut det mesta möjliga ur den genomiska medicinen.49   

• Serviceleverantören ska erbjuda en patient som överväger givande av informerat sam-
tycke information, baserat på vilken en vanlig patient som inte har medicinsk utbildning 
kan fatta ett informerat beslut50.  
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När du begär informerat samtycke, berätta för patienten om olika alternativ, ef-

tersom 

 

➢ i synnerhet äldre personer kan ha intrycket att de inte har möjlighet att välja 

mellan olika alternativ51. (C)  

 
 

Handled föräldrar individuellt till screeningundersökning för foster och nyfödda, 

och säkerställ att de upplever att de är redo att efter eget gottfinnande ge ett in-

formerat samtycke, eftersom 
 

➢ föräldrarna till fostret och det nyfödda barnet upplever att de som stöd i be-

slutsfattandet behöver tillförlitlig information enligt sina egna behov52,53. (B)  
 

• Familjer som väntar barn ska informeras på mödrarådgivningen och polikliniker om scre-
ening av ämnesomsättningssjukdomar hos nyfödda och familjerna hänvisas till att läsa 
material som finns på webbplatsen för Finlands nationella screeningcentrum (Centret 
för screening av medfödda ämnesomsättningssjukdomar, Saske).  

• Personlig rådgivning och skriftlig information om screeningsundersökningar av struktu-
rella avvikelser och kromosomavvikelser hos foster är viktigt, så att föräldrarnas indivi-
duella orosmoment och frågor besvaras och hanteras. Dessa undersökningar är frivilliga 
och för att möjliggöra ett självständigt beslutsfattande om deltagande, ska föräldrarna 
ges sakkunnig och tillförlitlig information om screeningens metoder, mål och eventuella 
skador i samtliga skeden av screeningprocessen. I sådana här fall ges sällan för mycket 
information, snarare har det förekommit brist på information.54  
 

4. Att göra en remiss för undersökning  
 

Kontrollera att remissen för undersökningen innehåller viktiga förhandsuppgifter 

(bilaga 1, tabell 3) med tanke på genomförande av laboratorieundersökningen 

och tolkningen av resultaten, eftersom 

➢ det kan saknas uppgifter i förhandsuppgifterna i remissen för undersökning55–57 

(C)  
 

➢ en bristfälligt ifylld remiss för undersökning kan leda till att provet anses 

odugligt58 (C) och att patientens vård fördröjs56 (C)  
 
➢ med hjälp av förhandsuppgifterna kan det vara möjligt att bättre inrikta valet 

av den enskilda undersökningsmetoden för proven och tolkningen av resulta-

ten57 (C).  
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När du gör en elektronisk remiss för undersökning, ska du se till att remissen görs 

för rätt patient, eftersom 
 

➢ antalet användarfel i den elektroniska remissen för undersökning sannolikt 
kommer att öka, om man samtidigt vårdar flera patienter och har flera patien-
ters uppgifter öppna på en och samma gång59. (B)  

 

 

Gör elektroniskt en remiss för laboratorieundersökning alltid när så är möjligt, ef-

tersom 
 

➢ användning av elektronisk remiss för undersökning förbättrar registreringen 

av kliniska uppgifter57,59 (B) och kan minska underkännande av prov31. (C)  

• Om du måste beställa laboratorieundersökningar med en pappersblankett, ska du fästa 
särskild uppmärksamhet vid att patientens identifieringsuppgifter är korrekta och att du 
väljer rätt undersökningskoder. Viktiga ytterligare uppgifter, som förmedlas i samband 
med denna remiss, ska kontrolleras i laboratoriets anvisningshandbok. 
   

5. Förberedelse av patienten för provtagning  
 
Bekanta dig med de undersökningsspecifika anvisningarna gällande förbere-

delse av patienten utfärdade av enheten som producerar laboratorietjänsterna, 

handled och motivera patienten till att följa dessa anvisningar, eftersom 

➢ intag av näring före provtagningen i stor utsträckning60–62 påverkar resultaten 

av vissa laboratorieundersökningar. (A) Bilaga 2 (tabell 4) 
 

• På morgonen, före provtagningen får man inte inta kaffe, te, energidrycker eller 
tuggummi och inte heller röka17.  

• Alkohol får inte intas på 24 timmar före provtagningen17.  
• Före provtagningen ska man undvika användning av sådana läkemedel som inte 

är livsnödvändiga. Den remitterande läkaren ger anvisningar om användningen 
av läkemedel17.  

• Separata anvisningar ges om tidpunkten för provtagning inom läkemedelsforsk-
ning17  

• Vatten får intas, förutom den sista timmen före provtagningen63.  
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Handled och motivera patienten till att följa fastan före fasteblodprov (bokstaven 

f som prefix för undersökningen), eftersom 

➢ som fasta rekommenderas också för finländare den europeiska fastan på 12 

timmar efter måltid17. (B, GRADE 1B)  
• Fasta är inte rutinmässigt nödvändigt vid fastställande av patientens lipidprofil, men det 

rekommenderas ändå att undersökningarna görs från fasteprov, om serumets triglyce-
ridhalt är högre än 4,5 mmol/l.64  

• Om det är nödvändigt med fasta före laboratorieundersökningen, ska personer som lider 
av diabetes uppmanas att följa upp glukoshalten i blodet och justera medicineringen un-
der fastan.65  

• Man kan avvika från fastekravet i akuta fall och för sådana undersökningars del, för vilka 
det finns evidens att det inte krävs någon fasta17.  
 

 

Vägled och motivera patienten att följa provtagningens dygnstid, om det anges i remis-

sen, eftersom 

 
➢ provtagningstiden sannolikt påverkar resultatet av laboratorieundersökningarna 

med anledning av dygnsvariationen beträffande analyter för den undersökta perso-

nen60,62. (B) Bilaga 3 (tabell 5) 

 

 
Instruera patienten att undvika fysisk ansträngning under 24 timmar före provtagning, 

eftersom 

➢ fysisk ansträngning uppenbarligen påverkar resultaten av laboratorieundersök-

ningar66,67. (B) Bilaga 5 

• Fysisk aktivitet som överskrider en normal daglig nivå ska undvikas i 24 timmar före prov-
tagningen17. 

 

6 Patienten i provtagningssituationen  
 

 

Skapa med patienten en empatisk och förtroendefull atmosfär, eftersom det främjar ett lyckat 
möte med patienten17.  

• Presentera dig själv till exempel genom att berätta ditt förnamn. 
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• När du har identifierat patienten på erforderligt sätt (se Identifiering av patienten vid 
provtagningstillfället s. 10), berätta för patienten vilka prov du ska ta och säkerställ hens 
samtycke. 

• Om patienten frågar, ska du så noggrant som möjligt berätta för hen när resultaten är 
klara. 

• Ta reda på om patienten upplever eventuella orosmoment eller rädslor i anslutning till 
provtagningen, och sträva efter att ge råd för att underlätta dessa. Om patienten har 
frågor som du inte kan svara på, ska du hänvisa hen till att ta kontakt med den vårdande 
enheten. 17  
 

 

Kontrollera noggrant huruvida patienten har förberett sig på provtagningen i en-

lighet med det önskade undersökningsanvisningarna, eftersom 

➢ undersökningsresultaten för en patient som inte har förberett sig sannolikt är 

missvisande 17 i flera fall. (B, GRADE 1B)  
 

• Före provtagningen ska man av varje patient säkerställa fasta, belastning och fysisk 
aktivitet, medicinering samt användning av kosttillskott och naturläkemedel (herbal pre-
paration)17,68.  

• Provet ska tas i en position som patienten har befunnit sig i under 15 minuter före prov-
tagningen, eftersom en ändring av positionen kan påverka resultatet för många under-
sökningar17.  

• Av en patient som ligger ned ska provet tas i liggande läge. Om patienten har suttit i 15 
minuter i provtagningens väntrum, är det godtagbart med en kort promenad från vänt-
rummet till provtagningsrummet, och den behöver inte registreras i patientens uppgif-
ter17.  

• Om provet tas trots avvikelser i förberedelserna, till exempel för att patienten på grund 
av sitt hälsotillstånd inte kan följa de nödvändiga anvisningarna för förberedelser eller 
om det är fråga om ett unikt prov (som inte kan tas på nytt), ska avvikelserna registreras 
i enlighet med förfaringssättet som beskrivs i laboratoriets instruktioner1,2.  

• Laboratoriet ska upprätthålla kriterierna för underkännande av prov. Dessutom ska la-
boratoriet utarbeta instruktioner för undersökning av och svar på prov, oberoende av en 
registrerad avvikelse i provtagningen2. 

• Uppgifter om personer som deltar i kliniska medicinska studier ska registreras på det 
sätt som varje studie förutsätter, på laboratorier sker det vanligen med hjälp av projekt-
koder5. 

• Rättsmedicinska undersökningar (faderskaps-, medicin-, rusmedels-, drog- och doping-
tester) har separata anvisningar för tillstånds- och förfaringssätt, som man noggrant 
måste sätta sig in i före provtagningen och innan patienten ges handledning 69.  

• Om provet inte kan tas, ska du be patienten komma för en ny provtagning. Ta reda på 
varför patienten inte lyckades följa förberedelseanvisningarna första gången och gör en 
ny hänvisning på ett tydligt och förståeligt sätt. (Arbetsgruppens experters åsikt.) 

 



      

  HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ | 23.06.2021  20 
 

 

➢ det i kontrollen av patientens förberedelse kan förekomma brister17. (C)  

 

➢ upp till fyra av tio undersökta patienter kan ha låtit bli att följa faste- eller andra 

föreberedelseanvisningar, eftersom de inte har förstått anvisningarna som de 

har fått eller så har de inte fått anvisningarna70. (C) 
 

  

7. Prov som patienten ger/tar själv 
 

7.1. Frekvens och betydelse av problem förknippade med självprovtag-

ning  

 
Fäst uppmärksamhet vid vägledningen av patienten beträffande att ta sina egna 

prov, eftersom 

➢ patientens självprovtagningar trots personalens vägledning sannolikt ofta in-

nehåller brister 71–73. (B)  

• Prov som patienten själv har tagit, det vill säga självprov är mer exponerade för dia-
gnostiskt betydande brister än prov som tagits av yrkespersoner, eftersom yrkesperso-
ner i genomsnitt är mer medvetna om betydande felkällor för proven och mer vana att 
undvika dem än patienterna är.   

• En misslyckad provtagning kan orsaka såväl falska negativa som falska positiva fynd71–

73.  
• För att minska olika typer av brister, bör laboratorierna introducera handledande vård-

arbetare om olika kvalitetskriterier för patienternas självprov. 
• Vanligen fås ett falskt negativt resultat av ett icke-representativt prov, varvid patientens 

sjukdom, såsom cancer eller patogena mikrober, inte upptäcks.  
• Det är vanligt att mittströmsurinprov av biologiska orsaker kontamineras vid urinröret, 

de yttre könsorganen eller av hudens bakterier. Det är dock viktigt att uppsamlingen av 
mittströmsurinen lyckas, eftersom kontaminering med hudens bakterier genererar 
falska positiva resultat, onödiga antibiotikakurer och en ökning av antibiotikaresistenta 
bakterier bland befolkningen73.  

• En otillräcklig uppsamling av mittströmsurin, fel konserveringsmedel eller en smutsig 
behållare kan orsaka fel i mätningen av halten av ämnet som undersöks. 

Kvalitetskraven för lyckade självprov för patienter har presenterats i flera litteraturkällor och lo-
kala laboratoriers anvisningar. De har sammanställts exemplifierande i rekommendationens 
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bilaga 6 (tabell 7). Kontrollera kvalitetskriterierna för patientens prov i anvisningshandboken för 
ditt laboratorium och i patientanvisningen. 

 
Om handledning gällande självprov för finländskaska eller skandinaviska patienter finns endast 
lite publicerad information eller offentligt material. Ett bra exempel på fritt tillgängliga videor är 
HUSLAB:s instruktionsvideor gällande mittströmsurinprov. 
 

7.2. Förbättring av kvaliteten på patientens självprov 

 
Kvaliteten på prov som patienten själv tagit kan förbättras genom handledning, 

eftersom 

 

➢ redan utdelning av skriftliga anvisningar sänker kontaminationsgraden vid 

mittströmsurinprov72. (C)  
 

 

Säkerställ att den som gör ett självprov har förstått det detaljerade innehållet i 

anvisningarna som givits, eftersom 

➢ enbart att se en videoanvisning inte minskar kontamineringsgraden vid urin-

prov74. (C)  
 

• Utöver att se videon ska patienten erbjudas en personlig yrkeskunnig och tillräckligt 
detaljerad interaktiv kontakt för att säkerställa handledningsinformationen, så att man 
kan säkerställa vad patienten förstod och hur hen agerade. 

 

 

➢ genom att kombinera olika handledningsmetoder uppnås de bästa resultaten 

till exempel gällande kvaliteten på upphostningsprov75. (C)  

 

Utnyttja aktuella och illustrerande kommunikationssätt i handledningen av pati-

enten, eftersom 

 

➢ kulturanpassat handledningsmaterial förbättrar kvaliteten på patientens själv-

prov som komplement till anvisning som ges av en yrkeskunnig person76,77. 

(C) 
 

 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCZzrYviq-25HprxQ5lpvIHjefH3Skli5
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Metoder 

Informationssökning 

 

Utgångspunkten för informationssökningen var laboratorieundersökningarnas preanalytiska 
skeden, som antecknats i standarderna1,2. Dessa skeden motsvarade även uppfattningen om 
processens viktigaste skeden hos de som utarbetat vårdrekommendationen. På basis av dem 
illustrerades även centrala begrepp och referensord med tanke på patienthandledningen.  
 
Den systematiska litteratursökningen gjordes i form av referensordsökningar i databaserna 
Medline, Medic och CINAHL i samarbete med informatiker Katri Larmo vid Helsingfors univer-
sitets campusbibliotek i Mejlans för perioden 2014–2019 (bilagorna 4–6). Arbetsgruppens med-
lemmar kompletterade de systematiska sökningarna med separata sökningar i databasen Med-
line med preciserade sökord för åren 2014–2021. Informationssökningens resultat och artiklar 
som sökts på basis av publikationslistor sparades i en Google Drive, molntjänstmapp, som 
grundats för arbetsgruppens gemensamma användning.  
 
Fastställandet av sökorden styrdes även av i rekommendationen gällande venösa blodprov17 
och i standarden SFS-EN-ISO 151891 angivna basbegrepp för provtagning samt terminologin 
som skapats för MeSH-termerna i databasen Medline och synonymer på dessa. Av sökorden 
skapades systematiska litteratursökningar såsom beskrivs i bilaga 1.        

Val av informationskällor 

 

Till rekommendationen godtogs de referentgranskade systematiska översikter som komplette-
rade kriterierna för inkludering, originalstudier och expertutlåtanden, vars kvalitet bedömdes till-
räcklig enligt JBI:s kriterier78. I kvalitetsbedömningen togs hänsyn också till publikationens sam-
pelstorlek.  
 
Kriterierna för inkludering:    

• handledning och förberedelse av patienten för tagning av laboratorieprov utan ålders-
avgränsning 

• de av arbetsgruppen fastställda delområdena för patienthandledning, som var: identifi-
ering av patienten och provet, val av undersökningar, patientens informerade samtycke, 
remiss för undersökning, förberedelse av patienten inför provtagningen, säkerställande 
av patientens förberedelse i provtagningssituationen och handledning av patienten att 
ta självprov. 

• fel i det preanalytiska skedet förknippat med handledning av patienten   
• publikationsåren 2014–2019, dessutom tidigare, alltjämt aktuella källor från materialet 

för rekommendationen som publicerades 2015 och separata sökningar fram till 2021. 
• publikationsspråk finska, engelska, tyska eller svenska.    
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Kriterierna för exkludering:  

• hänvisning av patienten till tagning av endast enskilda prov för laboratorieundersök-
ningar (t.ex. hänvisning till HIV-provtagning)       

• förhållanden och hälso- och sjukvården i landet eller området som var föremål för stu-
dien är inte jämförbara med nivån på hälso- och sjukvården i Finland, eller resultaten är 
inte tillämpliga inom hälso- och sjukvården i Finland 

• ett dåligt beskrivet eller otillräckligt undersökningsresultat eller slutledning.  
Urvalet av undersökningarna genomfördes i tre etapper: först på basis av rubrikerna, därefter 
på basis av abstrakten och slutligen på basis av hela texten. Utvärderingarna i varje skede 
gjordes separat av två personer, varefter arbetsparen fattade gemensamma beslut om urvalen. 
De inkluderade studierna sammanställdes i en Excel-tabell, i vilken man registrerade studien, 
forskningsdesignen, evidensstyrkan och kvalitetsbedömningens resultat och verksamhetsmil-
jön samt PICO-enliga uppgifter (patient- och/eller hälso- och sjukvårdens grupp av yrkesperso-
ner, intervention, jämförelse, variabel för slutresultatet, resultat). Det slutliga besluten om inklu-
derade studier fattades av arbetsgruppen. 

Kvalitetsbedömning av studierna 

 

De inkluderade studiernas metodologiska kvalitet bedömdes med hjälp av checklistor78 för kri-
tisk utvärdering, som utvecklats av Joanna Briggs Institute och som rekommenderas av Stiftel-
sen för vårdforskning. Varje artikel lästes och utvärderades självständigt av två av medlem-
marna i arbetsgruppen, vars gemensamma beslut den slutliga utvärderingen baserades på. Vid 
behov fattade arbetsgruppen det slutliga beslutet om utvärderingen. På basis av kvalitetsbe-
dömningen exkluderades studier vars poängantal blev hälften eller lägre än det maximala po-
ängantalet. I beskrivningen i ord av kvalitetsbedömningens resultat användes följande gräns-
värden: duglig 50–64 %, god 65–85 %, hög 86–100 %. I kvalitetsbedömningen av de systema-
tiska översikterna skulle kriteriet, där det betonades att kvaliteten på originalstudier som inklu-
derades i översikterna hade bedömts självständigt av två olika forskare, uppfyllas.   

Översikt över evidensgrad och utarbetande av rekommendationsfraser 

 

Om studier som inkluderades på basen av kvalitetsbedömningen utarbetades separata evi-
densgradsöversikter. Till varje evidensgradsöversikt sammanställdes de studier som behand-
lade en avgränsad forskningsfråga eller ett avgränsat ämne. I översikterna av evidensgraden 
beskrevs centrala resultat med tanke på rekommendationsfrasen i fråga, utförandet av under-
sökningen, resultatet från bedömningen av kvaliteten, evidensstyrkan som utformningen av 
undersökningen baserade sig på samt forskningsresultatens tillämpbarhet på den finländska 
befolkningen. 
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Evidensgradering 

 

Rekommendationsfrasens evidensgrad (tabell 1) fastställdes på basen av evidensgradsöversikten. 
På fastställandet av evidensen i rekommendationsfrasen inverkade hur hög och konsekvent evi-
dens evidensgradsöversiktens studier producerade. Hänsyn togs även till studiernas evidensgrad, 
kvalitet och sampelstorlek. (Tabell 2.) 
 

Utarbetande av specifikationer 

 

För att förbättra rekommendationsfrasernas tillämplighet kompletterade expertgruppen rekom-
mendationsfraserna med praktiska specifikationer. Dessa är ytterligare instruktioner eller an-
märkningar förknippade med rekommendationsfrasens ämne, om vilket det finns ringa veten-
skapliga studier, men om vars praktiska betydelse expertgruppen hade en gedigen praktisk syn 
och en gemensam konsensus, eller om vilka det fanns översiktsartiklar utarbetade av experter 
tillgängliga. 

 

Ibruktagande av rekommendationen 

Rekommendationen hjälper till att identifiera och undvika fel i det preanalytiska skedet av labo-
ratorieundersökningarna och avvikande händelser som beror på dem. Arbetsgruppen föreslår 
att personer inom social- och hälsovårdsorganisationer som är ansvariga för laboratorieproven 
kontrollerar sina enheters verksamhetspraxis gällande hänvisning av patienter till provtagning, 
och gör de korrigeringar och preciseringar som är nödvändiga för handledningen tillsammans 
med den övriga personalen. En provtagningsverksamhet i enlighet med kvalitetskraven förut-
sätter utbildning av personalen att förstå och därefter följa gemensamt säkerställda lokala verk-
samhetsanvisningar. Det krävs högklassig, regelbunden information gällande instruktioner för-
knippade med laboratorieprov och ändringar av dem. Den tillgängliga uppföljningsinformationen 
om individuella antal preanalytiska avvikelser i laboratorieproven motiverar personalen att följa 
avtalade god praxis. Kontinuerlig fortbildning av laboratoriepersonal och annan personal inom 
hälso- och sjukvården är en grundläggande förutsättning för provtagning i enlighet med kvali-
tetskraven. 

Vårdrekommendationen bör införlivas i utbildningsmålen och läromaterialet för alla de yrkes-
grupper inom social- och hälsovården, som i sitt arbete hänvisar klienter till laboratorieprovtag-
ning eller som i sitt arbete deltar i provtagning. 
Vårdrekommendationen strävar efter att bättre svara på arbetslivets behov än den tidigare re-
kommendationsversionen. Arbetsgruppen närmar sig tillsammans med Stiftelsen för vårdforsk-
ning (Hotus) social- och hälsovårdsbranschens organisationer, branschens utbildningsorgani-
sationer och yrkesmässiga föreningar, och erbjuder en förkortad tryckt utgåva av vårdrekom-
mendationen samt webbaserat material (www.hotus.fi). Rekommendationen har även översatts 
till svenska.  
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Uppdatering av rekommendationen 

Vårdrekommendationen uppdateras med 2–4 års mellanrum i enlighet med Hoitotyön tutki-
mussäätiös anvisning.  

Fortsatta undersökningar  

 

Den aktuella forskningen om det preanalytiska skedet i laboratorieundersökningar inom den fin-
ländska hälso- och sjukvården är mycket ringa. Detsamma gäller för bedömningen av förekomsten 
av avvikande händelser och effekten av till dem anknutna korrigerande åtgärder. Arbetsgruppen 
föreslår att också denna rekommendations påverkan på förekomsten av avvikande händelser i la-
boratorieundersökningarnas preanalytiska skede undersöks. 
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