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Ny layout och  
nytt namn 

Från och med detta nummer byter 

Laboratoriemedicins 

informationsblad ny layout för att 

följa Region Norrbottens grafiska 

profil. Vid publiceringen av det här 

numret byter vi även namn från Raka 

rör till Labbnytt. Helt enkelt, en ny 

kostym och ett nytt namn! 

 

Covid-19  

SARS-COV-2 diagnostik 

Coronavirus SARS-Cov-2 
analyseras på Mikrobiologen i 
Sunderbyn med RT-PCR där virus 
RNA detekteras.  

Eftersom de flockade pinnarna har 
bäst uppsugningsförmåga av celler 
och sekret så rekommenderas dessa 
i första hand. Prov tas först från 
bakre nasopharynx. Rikta 
provpinnen horisontellt och för in den 
längs med näsgolvet och parallellt 
med gomtaket tills du känner att 
pinnen har nått bakre svalgväggen (i 
höjd med ytterörat), man känner ett 
lätt motstånd.  

Pinnen roteras i bakre nasofarynx i 
10 sekunder så att celler och sekret 
fastnar på pinnen. 

 

För att öka känsligheten tas sedan 
även svalgsekret från bakre 
svalg/tonsiller (helst med samma 
pinne). Skrapa pinnen mot den bakre 
svalgväggen och tonsillerna så att 
sekret fastnar på pinnen. 

Pinnen förs sedan ner i röret med 
transportvätska och bryts av. 
Alternativt kan sterilt rör med 1 mL 
koksalt eller patientens saliv 
användas. 

Efter provtagningen ska provröret 
desinfekteras med ytdesinfektion. 

Uppstår brist på provtagningspinnar 

kan saliv i sterilt rör eller 

sugprov/aspirat från nasopharynx 

analyseras. Alternativt tas prov från 

nedre luftvägar; sputum, bronksekret 

att eller trakealsekret i sterilt rör. 

Provkod: CoV2NA 

På grund av både begränsad 
analyskapacitet och brist på 
provtagningspinnar prioriteras prov 
(enligt smittskydd) från inneliggande 
patienter på sjukhus och patienter 
med symptom som bor på säbon 
(särskilt boende), hemsjukvården 
och äldreboenden. 

OBS! Viktigt att ange i remissen: 

1. Om patienten är 
inneliggande eller ska 
läggas in på sjukhus eller 
kortidsboende för patient 
från säbo, hemsjukvård eller 
äldreboende. Dessa prover 
prioriteras. 

För övriga prover, t.ex från personal, 
kan svarstiden bli fördröjd. 

Se provtagningsanvisning i 
Labhandboken SARS-CoV-2 
genompåvisning RNA (Covid-19) 

Bevaka nyhetssidan i Labhandboken 
för aktuell information om SARS-
CoV-2-prover, eftersom gällande 
rutiner kan komma att ändras. 
 
/Minna Ygge 

 
 

 

 

Elforeser 

I dessa tider av prioriteringar vill vi 

påminna om möjligheten att beställa 

de inflammatoriska parametrarna 

som separata analyser (A1-

antitrypsin (provkod: antitr), 

orosomukoid (provkod: oroso) och 

haptoglobin(provkod: hapto) samt 

immunglobulin koncentrationerna ( 

IgG, IgA och IgM) utan utlåtande, 

som annars medföljer elforessvaren. 

 

När en elfores beställs så analyseras 

koncentrationerna och varje prov 

pipetteras för hand till en 

elforesplatta som körs i ett separat 

instrument. Koncentrationer och 

platta bedöms och utlåtanden skrivs. 

Elforeser med utlåtanden ska förstås 

fortsatt beställas om man vill ha svar 

på immunglobulinmönster såsom 

oligoklonalitet och vid misstanke 

om/uppföljande av M-komponenter i 

serum och urin. Om personal- 

situationen blir mycket begränsad 

kommer inte elforeser att svaras ut 

dagligen. 

 
/Elisabet Söderström 

 

  

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Provtagningsanvisningar-gemensamma/Nasofarynxsekret-NPS/
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/
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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Transport av prover 

vid kommande 

högtider 

Transport av prover vid påsk 

Under påsken (v.15) är sista dagen 

för att skicka prover till externa lab 

tisdag den 7/4, med undantag för 

Umeå dit prover även skickas 

onsdag den 8/4.  

Prover återgår till att skickas som 

vanligt igen från tisdag den 14/4. 

Transport av prover vid 

valborg 

Under valborgsveckan (v.18) 

kommer sista dagen för att skicka 

prover till externa lab vara tisdag den 

28/4, med undantag för Umeå dit 

prover även skickas onsdag 29/4. 

Prover återgår till att skickas som 

vanligt igen från måndag den 4/5, 

med undantag för Umeå som börjar 

skickas igen söndag den 3/5. 

Observera hållbarhetstiden på provet 

samt att provet ska ha  

ankommit till Laboratoriemedicin i 

Sunderbyn senast kl.14.00 dagen 

som det ska skickas vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporter till 

externa labb 

Nedan kommer ett förtydligande om 
vilka dagar och tider gäller för 
transport av prover. Vid röda 
dagar/högtider förändras ofta 
transporttiderna, se stycket ovan för 
vad som gäller under påsk och 
valborg.  
På nyhetssidan i Labhandboken 
finns alltid aktuell 
transportinformation. 

Prover som ska analyseras i 
Umeå 

Transport för prover som ska 
analyseras i Umeå går söndag-torsdag 
från Sunderby sjukhus. Provet ska ha 
inlämnats på Kem Lab Sunderbyn 
senast kl.21.00. 
 

Prover som ska analyseras av 
andra laboratorium än inom 
Region Norrbotten 

Kom ihåg att prover som skall skickas 
till alla externa labb (utom Umeå) 
måste lämnas in senast kl.14.00 Mån-
Ons till laboratoriemedicin på 
Sunderby sjukhus för att garanteras 
transport samma dag och ankomst 
innan helg.  
Det gäller alltså prover till exempelvis 
Karolinska, Malmö, Lund, Wieslab, 
Akademiska och Sahlgrenska med 
flera (med undantag för Umeå, se 
information i stycket ovan). 
 
Tänk på att ha lite extra koll vid 
provtagning, det vill säga att 
hållbarheten är inom de tidsramar från 
provtagning till när analysen beräknas 
att den ska genomföras på det 
analyserande laboratoriet. 

Kontrollera även om det aktuella 
provet går att frysas ifall hållbarheten 
från provtagning till analys inte är 
tillräckligt lång. 
 

 

Klinisk mikrobiologi 

Nya VAS-provkoder för 
smittspårningsprover 

 

För att förbättra logistiken för 
smittspårningsprover för GAS, 
ESBL-carba och PNSP finns nu 
egna provkoder i VAS. Beställning 
med den nya provkoden innebär att 
beställaren enbart får svar på det 
som efterfrågas och att stammar från 
en och samma smittspårning kan 
samlas ihop för att sedan skickas för 
epidemiologisk typning. Tänk på att 
ange rätt svarsmottagare på 
remissen. Se Vårdhygiens 
Hygienrutiner A – Ö.  
Inom kort finns även 
provtagningsanvisningar i 
Labhandboken. 

β–hemolyserande streptokocker 
grupp A, GAS  
har provkod: SMIGAS 

ESBLcarba (extended-spectrum 
beta-lactamase, karbapenemas) 
har VAS-provkod: SMICAR  

PNSP (pneumokocker med nedsatt 
känslighet för penicillin) 
har provkod: SMIPNE 
 
/Minna Ygge 
 

Klinisk kemi 

S-FT3 begränsad ordination 

Tillsammans med regionens 
endokrinologer så vill vi påminna om 
att S- Trijodtyronin, fritt: S-FT3 
endast ska ordineras i speciella fall. 
FT3 kan vara lämpligt att ta då TSH 
ligger under nedre referensvärdet 
och fT4 är normalt eller endast 
gränsförhöjt hos en patient som inte 
behandlas med thyreoideahormon 
(Levaxin eller Euthyrox). 

14/1-20 så infördes nytt 
referensintervall för S-T3, fritt 
(vuxna), då genomgång visat lätt 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/
http://insidan.nll.se/Vardens-arbetsatt/Patientsakerhet-smittskydd-vardhygien/Vardhygien/Hygienrutiner-A---O/
http://insidan.nll.se/Vardens-arbetsatt/Patientsakerhet-smittskydd-vardhygien/Vardhygien/Hygienrutiner-A---O/
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förhöjda värden av fritt T3 utan 
förhöjda värden av fritt T4 eller sänkt 
TSH. Det föregående referens- 
intervallet 2,6- 5,7 pmol/L justerades 
till 2,6 -6,1 pmol/L för vuxna. 
 
/Elisabet Söderström 

 

Analyser i trombinrör 

Alla analyser är inte lämpade att ta i 

trombinrör. I provtagnings- 

anvisningarna för respektive analys 

så framgår de rör som är 

rekommenderade. Nu finns en 

publicerad samlad lista över analyser 

som kan tas i detta rör.  

Se här. Den hittar du också i 

Labhandboken. 

 
/Elisabet Söderström 

 

Fertilitetsundersökningar 

Fertilitetsundersökningarna avslutar 

vi för sommaren v.23. Åter igång 

igen från och med v.34. 

/Lisa Larsson 
 

Gällivare sjukhus 

Vi jobbar alltid för att få ut så snabba 
provsvar som möjligt. Akutmärkta 
prover kan ni räkna med att ha svar 
på inom 1 h. Övriga prover kan ta 
längre tid beroende på 
arbetsbelastning. 

Varje dag utförs underhåll på våra 
instrument vilket förlänger 
svarstiderna då vi ej kan analysera 
prover under denna tid (gäller även 
akutmärkta prover). Underhåll utförs 
dagligen mellan kl.13-15. 

/Personalen på laboratoriet i Gällivare 
 

 

PNA – Patientnära 
analyser 

Överföring av Kreatinin från 
ABL 

Från och med 16 mars är automatisk 
överföring av Kreatinin från ABL 
(blodgasinstrument) åter igång efter 
ett längre uppehåll.  

Automatisk överföring stoppades av 

laboratoriemedicin p.g.a. att 

tillverkaren hade problem med 

membran/kontroller. 

 

Ny leverantör av snabbtest för 

F-Hb  
Testet heter OnSite ™ och finns att 

beställa hos Materialcentrum. 

Snabbguider och information om 

testet finns på PNA-portalen under 

Nyheter. Information om OnSite ™ 

kommer att uppdateras på PNA 

portalen/Instrument och metoder. 

 

Laboratoriemedicins 

kundundersökning 

Laboratoriemedicin genomförde 

under våren 2020 en 

enkätundersökning i syfte att 

förbättra service och 

kundbemötande. Undersökningen 

genererade drygt 500 st svar.   

Vi vill tacka er för alla goda idéer, 

synpunkter och förslag som har 

kommit in. Detta bidrar till våra 

projekt- och förbättringsarbeten, 

förstärker att vi är på rätt väg med 

det som är i rullning just nu och ger 

oss även nya idéer för kommande 

förbättringsarbeten. 

Kunddialog i 

Labhandboken 

Vi har infört möjligheten att du via 

Labhandboken kan lämna in förslag, 

synpunkter och ställa frågor om 

exempelvis provtagningsanvisningar 

och provtagningssortiment. Dina 

synpunkter skickas och besvaras av 

Laboratoriemedicin. 

Du hittar formuläret på 

Labhandbokens startsida genom att 

trycka på den lilla blåa puffen ”Hjälp 

oss att bli bättre” som du hittar i 

vänsterspalten.  

 

Glad Påsk 
önskar vi på  

Laboratoriemedicin

 

Kort vidarebefordrad information från  

Region Västerbotten 

På grund av rådande omständigheter tvingas 

klinisk kemi, Laboratoriemedicin Umeå, göra 

ett tillfälligt uppehåll för analysen: 

Laktosintolerans, genotyp. 

Uppehållet gäller från och med 2020-04-01 

och preliminärt fram till 2020-08-31. 

https://www.nllplus.se/publika/ls/lablan/Labhandbik/Informationsmatr/Analyser%20som%20kan%20tas%20i%20Trombinr%c3%b6r%20med%20gel%20RSTr%c3%b6r.pdf
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/PNA-portal/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/PNA-portal/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/Synpunkter-om-provtagningsanvisningar/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/Synpunkter-om-provtagningsanvisningar/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/Synpunkter-om-provtagningsanvisningar/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/Synpunkter-om-provtagningsanvisningar/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/Synpunkter-om-provtagningsanvisningar/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/Synpunkter-om-provtagningsanvisningar/

