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Klinisk mikrobiologi 

Analyspaket för  
SARS-CoV-2, Influensa A/B 
och RSV för prover tagna på 
Sunderby sjukhus och 
Gällivare sjukhus 

Eftersom SARS-CoV-2 och influensa 
analyseras på samma instrument 
kommer Mikrobiologen i Sunderbyn 
och Kemlabb i Gällivare att ha:  
Ett analyspaket för SARS-CoV-2, 
Influensa A/B och RSV 
Analyspaketet beställs med VAS-kod 
CoV2NA eller INFLU Endast 1 prov 
behövs för analyspaketet. 
Start för analyspaketet är 4 
december.  
/Minna Ygge 

Analys av SARS-CoV-2 och 
Influensa A/B för prover 
tagna på Kalix, Piteå och 
Kiruna sjukhus 

Kemlabben i Kalix, Piteå och Kiruna 
kommer att ha analys av både 
SARS-CoV-2 och Influensa A/B, två 
separata analyser tillsvidare. Endast 
ett prov behövs för båda analyserna 
och de ska beställas separat 
tillsvidare; VAS-kod CoV2NA och 
INFLU. 
Observera att inget analyspaket 
finns ännu.  
/Minna Ygge 

Analys av SARS-CoV-2 och 
Influensa för prover tagna i 
Primärvården i hela länet 

Inget analyspaket finns, analys av 
SARS-CoV-2 ska beställas separat 
VAS-kod CoV2NA. Om Influensa 
önskas ska det beställas med VAS-
kod INFLU och separat prov. 

De olika analysflödena i länet beror 
framförallt på begränsad 
analyskapacitet samt olika 
analysinstrument. 

 

Remissinformation för 
SARS-CoV-2 PCR 

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

Ange symtom och sjukdomsgrad 
samt ev. relevant riskfaktor. Andra 
faktorer som påverkar prioritering är 
inläggning på sjukhus, om patienten 
bor på särskilt boende eller har 
någon form av vård/tillsyn i hemmet 
liksom om personen är vård- och 
omsorgspersonal. 
För övrig information hänvisar vi till 
Provtagningsindikation för PCR-
analys av SARS-CoV-2 (Covid-19). 
/Ellen Vesterlund 

Rätt mängd vätska i röret 

Vi vill också påminna om vikten av 
rätt mängd vätska i transportröret när 
ni inte har ordinarie provtagningsset 
för PCR att tillgå. I sterilt rör ska 1 ml 
koksalt tillsättas, alternativt 
patientens saliv. Om vätska saknas 
torkar provet, om det är för mycket 
vätska späds provet, och det finns 
risk för falskt negativt svar. Utförlig 
information i Labhandboken. 
/Ellen Vesterlund 

Analystider för  
SARS-CoV-2 PCR  

Våra utökade analystider för SARS-
CoV-2 PCR på Sunderby sjukhus 

 Prover inlämnade före kl. 21.00 
prepareras, körs och läses av 
samma dag. 

 Prover inlämnade fram till  
kl. 23.30 prepareras och körning 
startas svaras ut morgonen efter. 

 Prover inlämnade efter kl. 23.30 
körs morgonen därpå. 

 

 

OBS! Vi har ingen möjlighet att svara 
i telefonen efter kl. 17.00. 
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. 
/Ellen Vesterlund 

Snabb resistensbestämning 
på positiva 
blododlingsflaskor 

Mikrobiologen har tagit en ny metod i 
bruk, RAST (Rapid Antimicrobial 
Susceptibility Testing), som innebär 
att vi nu kommer att kunna ge ett 
preliminärt resistensbesked efter 6 
timmar på positiva blododlingar med 
E.coli samt S.aureus.  

Vårt mål är att kunna utföra detta på 
de blododlingar, som larmat positiva 
innan kl. 10 på vardagar. Vi kommer 
även fortsättningsvis att utföra vanlig 
18 timmars resistensbestämning på 
samtliga prover. 
/Ulrika Lidén 

Byte av blododlingsflaskor 
från glas till plast 

Mikrobiologen kommer under hösten 
att övergå från glasflaskor till 
blododlingsflaskor i plast. Detta 
gäller aerob-, anaerob- samt PED-
flaska. Flaskorna ser likadana ut i 
plast som i glas (ny färg på den 
anaeroba flaskan), men de nya är 
mindre och lättare. Användning av 
flaskorna kan ske parallellt till dess 
att glasflaskan är helt utfasad. 

Provtagning och provhantering är 
densamma för de olika flaskorna. 
Det är fortsatt viktigt att volymen  
10 mL (1-3mL till PED) inte under- 
eller överstigs för ett korrekt 
odlingsresultat. Observera att 
volymstrecken ligger tätare på 
plastflaskorna. 
/Hanna Sjöblom 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/Åtgärd/KVÅ%20Icke-Kirurgisk/Provtagningsindikation%20för%20PCR-analys%20SARS-CoV-2.pdf
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/Åtgärd/KVÅ%20Icke-Kirurgisk/Provtagningsindikation%20för%20PCR-analys%20SARS-CoV-2.pdf
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/Blododling-inkl-svamp/
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Klinisk kemi 

U-droger 

Analys av sållningstest för U-droger 

(U-Amfetaminer, -Bensodiazepiner, -

Buprenorfin, -Cannabinoider,  

-Opiater samt -Tramadol) startar 

under slutet av november månad vid 

klinisk kemi i Sunderbyn.  

Håll utkik i Labhandbokens nyheter 

och under Driftinformation. 

 

Resultat besvaras som tidigare med 

”Ej påvisbart” eller ”Påvisbart”. Om 

tveksamhet uppstår om provet är 

sant eller falskt positivt, ska 

verifiering göras. Positiva prover 

sparas två månader. Om verifiering 

önskas, kontakta klinisk kemi 

Sunderbyn. Provet skickas då till 

Umeå för verifierande analys med en 

annan metod.  

För mer information, se 

Labhandboken där uppdaterade 

versioner av 

provtagningsanvisningar och 

dokumentet ”Urindroger, rutiner kring 

analys av” kommer att publiceras i 

samband med start. 
/Elisabet Söderström 

 

Fryst CSV 

Vi håller på att se över våra frysar på 

klinisk kemi i Sunderbyn. I och med 

detta arbete kommer vi att fortsätta 

arbeta efter biobankslagen; de 

prover som är äldre än 60 dagar 

kommer att kasseras.  
/Amanda Pettersson 

 

Beställning av UAlbT 

Laboratoriemedicin har 

uppmärksammat att när beställning 

görs av UAlbT anges sällan 

information om uppsamlingstid, 

vilket behövs. 

 

 

UAlbT kan utföras med olika 

uppsamlingstider, vanligt är t.ex.12 

timmar= 720 min, eller ett 

dygn=1440 min. För att analysen ska 

kunna beräknas och besvaras 

behövs både urinvolym och tid för 

uppsamling. Om informationen 

saknas på VAS-remissen besvaras 

UAlbT (enhet µg/min) med ”Ej utförd” 

och kommentar ”Kan ej beräknas, 

uppsamlingstid saknas på remissen”, 

vilket innebär att svar uteblir. UAlb 

besvaras med ett numeriskt värde 

och enheten mg/l. 

För att åtgärda detta vill vi påminna 

om att när UAlbT beställs måste 

ALLTID uppsamlingstid anges i 

rutan Medd till lab under fliken l-Inf. 

Exempel: uppsamlingstid  

12 timmar/720 min, alternativt den 

uppsamlingstid man använt. 

Urinvolym anges som vanligt i fältet 

Dygnsmängd urin. 
/Elisabet Söderström 

 

Streckkodsetiketter 

Vi vill uppmärksamma er om att de 

streckkodsetiketter som skickades ut 

i somras till hälsocentralerna ska 

användas till SY-remisserna. Ska 

man skicka till ex. Umeå använder 

man deras specifika utskickade 

beställaretiketter med streckkod eller 

tydligt handskriven beställare. Detta 

på grund av att själva 

beställarkoderna inom de olika 

regionerna skiljer sig på en och 

samma beställare. 
/Emma Skogsberg 
 

 

 

 

Äldre versioner av 

pappersremisser 

Vi vill passa på att tacka de 

avdelningar som skickade in sina 

SY-remisser till oss när lagret på 

Länsservice var lågt. Vi har dock sett 

att många avdelningar hade väldigt 

gamla remisser i sitt lager. Vi tar 

därför tillfället i akt att be er se över 

era lager av remisser. Är det en 

version som är äldre än 20, ber vi er 

att kasta dessa. Versionsnumret ser 

ni i högra hörnet på remissens 

framsida.  
/Lisa Larsson 

 

Blodcentralen 

Rekommendation vid 

blodgruppering 

Vi har tagit bort rekommendationen 

som gäller att man bör ta ny 

blodgruppering om det är mer än 

10år sedan blodgrupperingen 

utfördes. Givetvis får man ta en ny, 

men vi har ingen rekommendation 

för det längre.  
/Marie Lundgren 

 

Analysinformation på 

provrör 

När ni tar blodprover som skall 

analyseras på blodcentralen, måste 

det tydligt framgå på provröret vilken 

analys samt analysdatum. Det räcker 

inte med att man skriver det på 

remissen. Anledningen till detta är 

för att handhavandet av proverna 

ska bli så effektivt och säkert som 

möjligt.  
/Marie Lundgren 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Handbocker/Labhandbok/--Provtagningsanvisningar/Lab-dokument/--MIKROBIOLOGI/Blododling-inkl-svamp/

