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Klinisk mikrobiologi 

Remissinformation för 
SARS-CoV-2 PCR 

Vi vill påminna om vikten av utförlig 
remissinformation för att vi ska 
kunna prioritera vilka prover som är 
mest brådskande. Patienter med 
misstänkt Covid-19 prioriteras alltid 
först.  

För inläggningsfall på sjukhus med 
eller utan Covid-19 symtom ska det 
på remissen anges att patienten är 
inneliggande (avd) samt om provet 
avser klinisk misstanke inklusive 
symtom eller om provet avser 
prevalensundersökning vid 
inläggning för annan åkomma. 

För övrig provtagningsindikation 
samt remissinformation hänvisar vi 
till Flödesschema vid misstänkt fall 
av covid-19 

/Ulrika Lidén 

Provtagningsmaterial för 
SARS-CoV-2-PCR 

Provtagningskit NPH PCR 

Artikelnr: 25748  

Flockad tunn, böjbar 

nasopharynxpinne med transportrör. 

Provtagningskit Svalg 

Artikelnr: 25747  

Set med flockad svalgpinne och rör 

med transportvätska. Tjockare pinne 

som Ej kan användas till 

nasopharynx, endast svalg/tonsill. 

Enbart nasopharynxpinne 

Artikelnr: 30392  

Flockad pinne för nasopharynx. I 

lager finns flera varianter. Denna 

pinne används först i nasopharynx 

och kan sedan även användas i 

svalget. Alternativt används pinnen 

tillsammans med svalgpinnen 

artikelnr: 25747.  

Bägge pinnar bryts ned i samma  

 

sterila rör med 1 mL koksalt.                                                 

 

Sterila rör 

Artikelnr: 16580 

Koniskt rör med gul skruvkork 

Artikelnr: 15451 

Rör med skruvkork 

Artikelnr: 28333 

Beige vacutainerrör utan tillsats        

Reservmetod när flockad 

nasopharynxpinne saknas: 

Använd endast bomullspinnen i 

odlingset med blå kork  

Artikelnr 16206 (agarröret ska inte 

användas, agar är endast för 

bakterieodling). Kombinera 

nasopharynxpinnen med en flockad 

svalgpinne artikelnr: 25747, bägge 

pinnar klipps ned i samma sterila rör 

med 1 ml koksalt. 

/Minna Ygge 

 

Snabb-PCR SARS-CoV-2 

Laboratoriemedicin började 
analysera SARS-CoV-2 i Piteå, 
Kiruna och Gällivare v.21.  
Viktig och aktuell information om 
covid-analyser finns på 
Labhandbokens nyhetssida. 

Analystider i Kiruna, Gällivare  
och Piteå 
- Analys kan ske mellan kl. 07-20 
- Prover inlämnade före kl. 20 
prepareras, körs och läses av 
samma dag. 

Svar på proverna kommer i VAS. 
Det kan hända att prover måste 
köras om eller att det blir kö av 
prover och då blir svarstiden 
fördröjd. 

 
 
 
 

 
Metod/Analysprincip 

Påvisning av virus-RNA med PCR, 
utan föregående RNA-extraktion, 
analystiden är därför något kortare 
än ordinarie realtids-PCR och tar ca 
1,5 timmar. 

Metodens prestanda 

Mikrobiologens utvärdering har 
hittills visat hög specificitet, men 
något lägre sensitivitet jämfört med 
ordinarie realtids-PCR. Fortsatt 
utvärdering av snabb-PCR-metoden 
kommer pågå tills tillräckligt många 
prover har dubbelkörts mot ordinarie 
metod. 

Tolkning av svar 

Falskt positiva svar?  
Ett positivt svar på snabb-PCR ska 
kunna betraktas som sant. 
Utvärdering av metoden hittills visar 
inga falskt positiva svar, dvs hög 
specificitet. 

Falskt negativa svar?  
Sensitiviteten som metoden uppvisar 
hittar patienter med höga, 
medelhöga och låga virusnivåer. 
Patienter med mycket låga 
virusnivåer kan dock bli negativa 
med snabb-PCR-metoden.  

Falskt negativa svar kan också 
förekomma om patienten provtas 
väldigt sent i sjukdomsförloppet då 
virusnivåer kan vara mycket låga. 
Det har ingenting med 
analysmetodens känslighet att göra 
utan handlar istället om 
naturalförloppet vid covid-19.  

Ett annat problem som medför låg 
känslighet är ett dåligt taget 
nasopharynxprov, se 
provtagningsanvisning i 
Labhandboken. 

Vissa covid-patienter kan också helt 
sakna virus i övre luftvägar, men ha 
rikligt av virus i nedre luftvägsprov. 
När covid-misstanken kvarstår trots 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/%c3%85tg%c3%a4rd/KV%c3%85%20Icke-Kirurgisk/Provtagningsindikation%20f%c3%b6r%20PCR-analys%20SARS-CoV-2.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/%c3%85tg%c3%a4rd/KV%c3%85%20Icke-Kirurgisk/Provtagningsindikation%20f%c3%b6r%20PCR-analys%20SARS-CoV-2.pdf
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/Flockad%20nasopharynxpinne%20PCR.jpg
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/30392.jpg
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/Mycoswab.jpg
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/Mycoswab.jpg
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/16580%20Sterilt%20volymgraderat%20polypropenrör%20(gul%20skruvpropp).htm
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/15451.jpg
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/28333%20och%2028334%20Vacutainer%20rör%20(beige%20propp%20och%20överföringsrör.jpg
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/16206%20Provtagningsset,%20blå%20hatt.htm
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/Mycoswab.jpg
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/Mycoswab.jpg
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--MIKROBIOLOGI/Sars_CoV-2/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--MIKROBIOLOGI/Sars_CoV-2/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--MIKROBIOLOGI/Sars_CoV-2/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--MIKROBIOLOGI/Sars_CoV-2/
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negativt svar på nasopharynx- och 
svalgprov bör prov tas från nedre 
luftvägar, dvs bronksköljvätska. 

Svar 

Preliminärt Påvisat/Preliminärt Ej 
påvisat  

Alla prover skickas vidare till 
Mikrobiologen på Sunderby sjukhus 
för verifiering med ordinarie realtids-
PCR. Detta kommer att pågå tills 
utvärderingen av snabb-PCR-
metoden är klar. 

/Minna Ygge 

 

Angående Covid-serologi 

Det inkommer ett stort antal 

telefonsamtal till laboratoriet där svar 

på Covid-serologi efterfrågas och vi 

vill därför gå ut med ett förtydligande 

angående denna analys. 

Antikroppar för SARS-CoV-2 är 
inte en akutanalys, den analyseras 
dagtid måndag-fredag. Negativa 
svar rapporteras direkt, och positiva 
svar kan dröja någon dag ytterligare. 
Endast enheter som blivit kontaktade 
av Smittskydd är aktuella för 
testning. Vi förstår att all personal 
gärna vill provtas, men för att 
laboratoriet ska kunna hantera den 
stora mängden prov som beställs 
måste Smittskydds priolista följas. 
Provet är hållbart 7 dygn innan 
analys, så vi ser gärna att den 
personal som finns tillgänglig på lab 
får tid att analysera proverna. Om er 
enhet är aktuell för provtagning, var 
noga med att sända remissen för att 
undvika onödig fördröjning. 

/Pernilla Jatko 
 

Influensasäsongen är över 

Influensaprover analyseras endast 
dagtid sedan någon vecka tillbaka, 
detta på grund av att reagensen till 
vårt snabb-PCR instrument är 
restnoterad. Årets influensasäsong, 

som varit ovanligt mild, är över enligt 
Folkhälsomyndighetens 
övervakningsprogram.  
Norrbottens senaste positiva 
influensafall hittades v 15, en 
influensa B. Eftersom influensa 
analyseras på samma instrument 
som SARS-CoV-2 önskar vi att 
influensa inte beställs rutinmässigt, 
utan endast vid riktad klinisk 
misstanke. 

/Ellen Westerlund 
 

 

Klinisk kemi 

Nya tumörmarkörer CEA och 
CA19-9 börjar analyseras i 
Norrbotten, Piteå 

Torsdag den 4/6 började vi 
analysera tumörmarkörerna CEA 
och CA 19-9  i Piteå på samma 
instrument som CA-125. 
Metodjämförelse för båda 
analyserna är gjord mot Karolinska 
dit S-CA 19-9 hittills har skickats och 
en mindre jämförelse är gjord också 
mot Umeå dit S-CEA har skickats. 
Metodjämförelserna visar god 
samstämmighet. För S-CEA visar 
patientjämförelsen ca 5-10% högre 
resultat i Piteå jämfört mot Umeå för 
resultat ovanför referensintervallet. 
För S-CA 19-9 visar 
patientjämförelsen mellan 5-10 % 
högre resultat i Piteå jämfört mot 
Karolinska Universitetslaboratoriet 
för värden över referensintervallet. 
För resultat under referensintervallet 
kan större skillnader ses för båda 
metoderna. 

Proverna ska tas i serumrör med gel, 
guldgul propp och tumörmarkörerna 
CA-125, CEA och CA 19-9 kan 
analyseras ur samma rör.  
 
 
 
 

Analyskod i VAS är CEA 
respektive CA19-9 
Analys kommer att utföras 2 
ggr/vecka.  
CEA: 202,98 kr/analys 
CA19-9: 268,26 kr/analys. 
/Elisabet Söderström 
 

HbA1c – ny metod 

From 1/6 byter vi metod för HbA1c 

från kromatografisk till enzymatisk 

teknik. Metodjämförelsen visar bra 

precision och god samstämmighet 

med föregående metod.  

HbA1c används vid metabol kontroll 

av diabetes. Sedan 2014 är HbA1c 

även godkänd som kompletterande 

metod för att diagnostisera diabetes 

mellitus typ 2 hos vuxna > 20 år. 

HbA1c ska dock inte användas för 

diagnos av diabetes mellitus typ 1, 

eller hos gravida och barn. Skärpta 

kvalitetskrav ställs på metoden om 

den används för diagnos. 

Vid tillstånd med ökad omsättning av 

erytrocyter tex som talassemi och 

hemolytisk anemi samt homozygoti 

för HbS och C, samt efter 

blodtransfusion erhålls falskt låga 

värden av HbA1c oavsett metod. 

Heterozygota HbS, HbC-, HbE- och 

HbD-varianter påverkar inte HbA1c -

värdet. Vid homozygota Hb-varianter 

av ovanstående (t.ex. SS eller CC), 

finns inget HbA och då kan inte 

heller HbA1c bestämmas. Nivåer > 5 

% av fetalt Hb, HbF interfererar vid 

analys med denna metod och ger 

falskt lägre värden av HbA1c. Detta 

gäller även patienter med känd 

hereditär persisterande fetalt 

hemoglobin. Även patienter med 

beta-thalassemia minor kan ha HbF 

koncentrationer > 5 %.  

Analysen tas som tidigare i eget rör; 

vacutainer rör EDTA K2, 5/3 mL, 

artikelnummer: 12131, viktigt att det 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell-influensarapport/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell-influensarapport/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--KLINISK-KEMI/CEA_Serum/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--KLINISK-KEMI/Cancerassocierat-antigen-19-9-S-/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--KLINISK-KEMI/CA-125-Cancerantigen-125-S-/
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/12631%20Rör%20vakutainer%205%20mL%20guldgul%20gel%20och%20koagakt.htm
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/12631%20Rör%20vakutainer%205%20mL%20guldgul%20gel%20och%20koagakt.htm
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/12131%20Rör%20vakutainer%205%20mL%20lila%20EDTA-K3.htm
file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/12131%20Rör%20vakutainer%205%20mL%20lila%20EDTA-K3.htm
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är denna rörstorlek, eller i 

mikrotainer rör MAPK2 EDTA, 350-

500 µL, artikelnummer 21850. 

Var god se Nyheter och uppdaterad 

Provtagningsanvisning i 

Labhandboken.  
/Elisabet Söderström 

 

B-Lymfocyter (covid 19) 

Från och med 29 april finns  

B-lymfocyter (covid-19) att beställa 

som egen analys i VAS. 

Denna analys är tänkt att ersätta B-

differentialräkning (diff) när endast 

svar på lymfocyter är av intresse och 

tas som en del i handläggningen av 

patienter med covid-19. För att få 

lymfocytkoncentrationen har man 

innan varit tvungen att beställa en 

komplett differentialräkning, som 

ibland behöver kompletteras med 

manuell räkning i mikroskop. Det 

medför ofta förlängda svarstider och 

det är ett fåtal biomedicinska 

analytiker som kan utföra detta.  

Resultatet för B-lymfocyter (covid-

19) utförs på alla sjukhuslabb och 

rapporteras ofta snabbare och 

dygnet runt. Beställningskoden 

(lymfCO) ska användas och det ska 

beställas från samma rör som 

blodstatus, EDTA rör (lila propp). 

Svaret presenteras i anslutning till B-

lymfocyter i VAS labblista.  

Observera att denna beställning 

endast ger ett kvantitativt resultat för 

antalet lymfocyter. Omogna eller 

avvikande celler som exempelvis 

blaster kommer inte att identifieras. 

Vid misstanke om hematologisk 

sjukdom ska istället B-celler, diff 

beställas. 

/Elisabet Söderström 

 

 

U-sediment 

Ett nytt rör med förlängd hållbarhet 

på urinen införs vilket ger bättre 

svarsrutiner. Urinen är hållbar i 48 

timmar i det nya röret och ska 

förvaras i rumstemperatur. 

Röret, BD Vacutainer UA 

Preservative Tube, kommer att 

kunna beställas från 

materialcentrum, art nr 35050.  

 

Fortfarande kan Sterilt, 

volymgraderat polypropenrör (gul 

skruvpropp), art.nr 16580 användas 

men hållbarheten är endast 4 

timmar. 

I samråd med njurmedicin införs 

också en ny svarskod, U-sed 

cylindrar som besvaras positivt eller 

negativt, detta för att det ska framgå 

att sedimentet granskats avseende 

cylindrar. 

Vid positivt fynd kommer Cylindrar 

som tidigare besvaras på respektive 

analyskod. 

Ändringen planeras att genomföras 

den 15/6-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

U-droger 

Vi vet att det är många av er som 

efterfrågar analys av urin 

drogscreen. Anledningen till att det 

tagit tid är reagens- , kontroll och 

instrumentproblem samt begränsade 

personalresurser vid laboratoriet och 

av leverantör i samband med corona 

pandemin. Inkörningen är i det 

närmaste klar och utbildning av 

personal planeras efter sommaren. 

Vi beräknar att starta upp analyserna 

till hösten.  

 
/Lisa Larsson 

 

Fertilitetsundersökningar 

Fertilitetsundersökningarna avslutar 

vi för sommaren v.23. Åter igång 

igen från och med v.34. 

/Lisa Larsson 

 

Laboratoriet på  
Gällivare sjukhus 

Då vi arbetar ensam på kvällar och 
helger kan vi inte alltid svara direkt 
på era telefonsamtal eftersom vi inte 
har möjlighet att släppa arbetet mitt i 
analysfasen.  

Vi vore tacksamma om ni har 
tålamod att vänta på att vi ringer 
upp. 

/Personalen på laboratoriet i Gällivare 

 

  

file://csu519/epi_ib/Documents/Publika/ls/lablan/Labhandbik/Provtagningsmaterial/21850.jpg
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Allmän info från 
Laboratoriemedicin 

Fördröjda svarstider 

På grund av Covid-19-situationen 
kan det bli fördröjda svar på följande 
analyser: 

Analys Prov-
kod 

Svar 
inom 

ANA 
(AntiNukleära 
Antikroppar) 

ANAak 14 
dagar 

ENA (ak mot 
Extraherbara 
kärnantigen) 

ENA 14 
dagar 

DNA (nDNA = 
dsDNA), 
autoantikroppar 

nDNA 14 
dagar 

Parietalcellsantikr
oppar (PCA) 

PCA 14 
dagar 

Glatt muskulatur 
antikroppar 
(SMA) 

SMA 14 
dagar 

Mitokondrieantikr
oppar (AMA) 

AMA 14 
dagar 

Helicobacter 
pylori antikroppar 

heliak 14 
dagar 

Mycoplasma 
pneumoniae 
antikroppar  

MYCO  7 dagar 

Antikroppar mot 
cyklisk 
citrullinerad 
peptid (anti-CCP) 

CCP 14 
dagar 

Transglutaminas 
autoantikroppar 

TGA 14 
dagar 

Reumafaktor IgM 
(RF IgM) 

RF 14 
dagar 

P, S- IgE, 
Immunglobulin E, 
antikroppar mot 
specifikt allergen 

 14 
dagar 

F- Kalprotektin Fkalpr 14 
dagar 

Klamydia och 
Gonokock 
genompåvisning 

ChlaGC 7 dagar 

 

 

Skickeprovshantering 

Vi vill påminna om rutinerna vid 
skickeprovshantering på 
hälsocentral.  
För info klicka på länken eller läs 
mer i Labhandboken. 

Postnord har nya rutiner vid 
postförsändelser. Proverna måste 
vara i en primärförpackning 
(provhylsa) samt en styv 
ytterförpackning. Detta innebär att 
man inte får skicka prover i 
vadderade kuvert, utan de måste 
skickas i en hård kartong.  
Se länk hos Folkhälsomyndigheten 
för mer information. 

 
/Lisa Larsson 

 

 

 

 

 

 

Pappersremisser 

Vi vill påminna om tydlighet vid 
skrivandet på pappersremisser. 
Svarmottagaren ska vara väl ifylld, 
dvs. avdelningens namn, 
avdelningsnummer samt vilket 
sjukhus svaret ska skickas. 
Personnummer ska vara på en 
etikett med streckkod, personnumret 
får aldrig vara handskrivet. Etiketter 
går att skriva ut i VAS, även när 
beställning på analyser i VAS 
saknas.  När en pappersremiss 
ankommer till laboratoriemedicin 
handskriven, skriver vi in samtlig 
information manuellt. Är remissen 
otydligt skriven, påverkas 
patientsäkerheten, vilket i 
förlängningen kan innebära att svar 
på analyserna uteblir. 

/Lisa Larsson 
 

 

 

https://nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Provtagningsanvisningar-gemensamma/Provtransporter/
https://nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Provtagningsanvisningar-gemensamma/Provtransporter/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/laboratorieanalys/information-for-bestallare/transport-patientprover-covid.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/laboratorieanalys/information-for-bestallare/transport-patientprover-covid.pdf

