
Klinisk kemi Halland Dok.nr-version: 11985-3 Gäller från: 2022-12-21 

 

PROVTRANSPORTER FRÅN KLINISK KEMI HALLAND 

 
 

Klinisk kemi Falkenberg 

Prov som skall skickas till ”externa” laboratorier (ej Halmstad/Varberg) bör främst tas måndag - 
onsdag. Prover bör inte tas inför/under en helg. Röda dagar sker ingen transport av prover till 
laboratorier utanför Halland. 
 
Prover bör lämnas in till Klinisk kemi Falkenberg senast 1 timme innan transportens avgång. 
Vissa prover kan kräva ännu längre hantering. 
 

Ordinarie transportturer med bil 

Transport till Helsingborg 
Malmö 
Lund  
(via Klinisk kemi Halmstad) 

Mölndal 
Göteborg 
(via Klinisk kemi /Varberg) 
  

Halmstad (Varberg) 

 
Klinisk kemi  
Klinisk mikrobiologi 
Klinisk patologi och cytologi 
  

Transportdagar Klinisk kemi 
Falkenberg skickar till 
Klinisk kemi 
Halmstad 
 
Klinisk kemi 
Halmstad skickar 
vidare till Skåne 
påföljande vardag.  
  

Vardagar 
Klinisk kemi 
Falkenberg skickar 
till Klinisk kemi 
Varberg. 
 
Klinisk kemi 
Varberg skickar 
vidare till 
Mölndal/Göteborg 
påföljande vardag. 
  

Dagligen 
 
Helgtransporter till 
Klinisk kemi 
Halmstad utgår från 
VC Falkenberg 
 

Avgångstid 08:30 
 

07:15 
10:15 
 

08:15 →Hstd 
11:25 →Hstd  
13:40 →Hstd  
15:15 →Vbg 
 
Helgdag 
Lördag 11:00 
Söndag 10:45 
 

 

Posttransport (Stockholm, Uppsala, Umeå etc.) 

Måndag - onsdag 
Packas och skickas successivt under dagen med reguljär post (PostNord). Prov bör anlända före 
13:00 för vidarebefordran samma dag. Prov som ankommer på torsdag skickas i undantagsfall. 
Prov skickas inte på fredag. Prover som är frysta transporteras till Halmstad för vidare transport till 
analyserande laboratorium. 
 

Akut transport med taxi 

• Vårdenheten beställer taxi till analyserande laboratorium. 

• Proverna lämnas i handen till Klinisk kemis personal med meddelande om att proverna ska 
skickas med taxi. 

• Klinisk kemi packar proverna. 
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Klinisk kemi Halmstad 

Prov som skall skickas till ”externa” laboratorier (ej Varberg) bör främst tas måndag - onsdag. 
Prover bör inte tas inför/under en helg. Röda dagar sker ingen transport av prover till andra 
laboratorier. 
 
Prover bör lämnas in till Klinisk kemi Halmstad senast 1 timme innan transportens avgång. 
Vissa prover kan kräva ännu längre hantering. 
 

Ordinarie transportturer med bil 

Transport till Helsingborg 
Malmö 
Lund 
  

Mölndal 
Göteborg 

Varberg 
Klinisk kemi 

Transportdagar Vardagar Söndag - torsdag 
 
Inga prover skickas till Göteborg på fredagar. 
 
Proverna transporteras till Varberg och lastas 
om för vidare transport dagen efter. 
 
Proverna anländer till Göteborg ca 09:00 och 
distribueras till de olika laboratorierna ca 12:00. 
  

Dagligen 
 

Avgångstid Vardagar  
08:15 (packas 07:15) 

Ofrysta prover 
Söndag-torsdag 14.30. 
 
Frysta prover 
Neurokemi Mölndal 
Måndag 
14:30 (packas 13:30) 
 
Klinisk kemi Göteborg 
Tisdag och torsdag 
14:30 (packas 13:30) 
 
Mikrobiologen, Virologen och Immunologen 
Göteborg 
Onsdag 
14:30 (packas 13:30) 
 

Vardagar  
Ca 12:00 och 14:30 
 
Helger  
Ca 11:15 

 

Posttransport (Stockholm, Uppsala, Umeå etc.) 

Måndag och tisdag 
Packas och skickas successivt under dagen med reguljär post (PostNord). Prov bör anlända före 
13:00 för vidarebefordran samma dag. Prov som ankommer på onsdag och torsdag skickas i 
undantagsfall (kontakta laboratoriet). Prov skickas inte på fredag. 
 

Expressbrev med ofryst prov 

Prov med 24 timmars hållbarhet som ska till Stockholm tas måndag-tisdag 13:30-14:30.  
Prov med 24 timmars hållbarhet som ska till Göteborg tas måndag-torsdag 13:30-14:30.  
Laboratoriet måste informeras om att provet skall skickas samma dag som det tas och att provet 
ska skickas med express. Beställaren står för kostnaden. 
 

Expresspaket med fryst prov 

Fryst prov som anses akut kan på begäran skickas med expresspaket. Laboratoriet måste 
kontaktas via telefon. Beställande enhet står för kostnaden. 
 

Akut transport med taxi 

• Vårdenheten beställer taxi till analyserande laboratorium. 

• Proverna lämnas i handen till Klinisk kemis personal med meddelande om att proverna ska 
skickas med taxi. 

• Klinisk kemi packar proverna.  
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Klinisk kemi Kungsbacka 

Prov som skall skickas till ”externa” laboratorier (ej Halmstad/Varberg) bör främst tas måndag - 
onsdag. Prover bör inte tas inför/under en helg. Röda dagar sker ingen transport av prover till 
laboratorier utanför Halland. 
 
Prover bör lämnas in till Klinisk kemi Kungsbacka senast 1 timme innan transportens avgång. 
Vissa prover kan kräva ännu längre hantering. 
 

Ordinarie transportturer med bil 

Transport till Helsingborg 
Malmö 
Lund  
(via Klinisk kemi Halmstad/Varberg) 
  

Mölndal 
Göteborg 

Halmstad 
Varberg 
Klinisk kemi  
Klinisk mikrobiologi 
Klinisk patologi och cytologi 

Transportdagar Klinisk kemi Kungsbacka 
skickar till Klinisk kemi 
Halmstad/Varberg 
 
Klinisk kemi 
Halmstad/Varberg skickar 
vidare till Skåne måndag - 
fredag. 
  

Vardagar  Dagligen 
 

Avgångstid Vardagar  
08:25 
11:50 
 

Vardagar 
Vid behov 11:45  
 

Vardagar  
08:25 
11:50 
 
Helger 
09:00 
 

 

Posttransport (Stockholm, Uppsala, Umeå etc.) 

Måndag - onsdag 
Packas och skickas successivt under dagen med reguljär post (PostNord). Prov bör anlända före 
14:00 för vidarebefordran samma dag. Prov som ankommer på torsdag skickas i undantagsfall. 
Prov skickas inte på fredag. Prover som är frysta transporteras till Varberg för vidare transport till 
analyserande laboratorium. 
 

Akut transport med taxi 

• Vårdenheten beställer taxi till analyserande laboratorium. 

• Proverna lämnas i handen till Klinisk kemis personal med meddelande om att proverna ska 
skickas med taxi. 

• Klinisk kemi packar proverna. 
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Klinisk kemi Varberg 

Prov som skall skickas till ”externa” laboratorier (ej Halmstad) bör främst tas måndag - onsdag. 
Prover bör inte tas inför/under en helg. Röda dagar sker ingen transport av prover till andra 
laboratorier. 
 
Prover bör lämnas in till Klinisk kemi Varberg senast 1 timme innan transportens avgång.  
Vissa prover kan kräva ännu längre hantering. 
 

Ordinarie transportturer med bil 

Transport till Helsingborg 
Malmö 
Lund  
(via Klinisk kemi Halmstad) 
  

Mölndal 
Göteborg 

Halmstad 
Klinisk kemi  
Klinisk mikrobiologi 
Klinisk patologi och cytologi 

Transportdagar -  
Ofrysta prover 

Klinisk kemi Varberg 
skickar till Klinisk 
kemi Halmstad 
måndag - torsdag 
och söndag. 
 
Klinisk kemi 
Halmstad skickar 
vidare till Skåne 
måndag - fredag. 
  

Vardagar  Dagligen 
 

Transportdagar - 
Frysta prover 

Klinisk kemi Varberg 
skickar till Klinisk 
kemi Halmstad 
tisdag och torsdag. 
 
Klinisk kemi 
Halmstad skickar 
vidare till Skåne 
nästa dag. 
 

Tisdagar och 
torsdagar. Proverna 
packas dagen innan. 
 

Dagligen 
 

Avgångstid Ofrysta prover: 
Vardagar 
12:55 
 

Söndagar 
10:00 
 
Frysta prover: 
Tisdag och torsdag 
10:30 
 

Vardagar 
07:15 
10:15 

Vardagar  
07:30 (endast akuta prover) 
10:30  
12:55  
 
Helger 
07:00 (endast akuta prover) 

10:00 (ej Patologen) 
 

 

Posttransport (Stockholm, Uppsala, Umeå etc.) 

Ofrysta prover packas och skickas måndag-onsdag med reguljär post (PostNord). Prov bör 
anlända före 13:00 för vidarebefordran samma dag. Prov som ankommer på torsdag skickas i 
undantagsfall. Prov skickas inte på fredag.  
 
Prover som behöver frysas skickas tisdagar och bör lämnas in senast 10:30 transportdagen. 
 

Akut transport med taxi 

• Vårdenheten beställer taxi till analyserande laboratorium. 

• Proverna lämnas i handen till Klinisk kemis personal med meddelande om att proverna ska 
skickas med taxi. 

• Klinisk kemi packar proverna. 


