
 

 
 
1 

 

L A B O R A T O R I E M E D I C I N S  I N F O R M A T I O N S B L A D  

LABBNYTT  

 
N R  9 9 ,  D E C E M B E R  2 0 2 0  ( R e v i d e r a t  2 1 / 1 2  2 0 2 0 )  

Klinisk mikrobiologi 

Telsvar på positiva SARS-
CoV-2 PCR? 

Lab påminner om att positiva PCR-
svar inte regelmässigt rings ut.  
Svar på alla SARS-CoV-2-PCR 
kommer i VAS så fort provet har 
analyserats färdigt.  
Det är beställarens ansvar att 
bevaka svaret i VAS. 
/Minna Ygge 

Antigen snabbtest för SARS-
CoV-2 (Panbio) 

Region Norrbotten har introducerat 
snabbtest för att snabbt hitta 
högsmittsamma covid-19-patienter, 
t.ex på akutmottagningar, inför 
operationer, öppenvården, SÄBO, 
vid smittspårning.  
Snabbtestets sensitivitet korrelerar 
med virusnivån hos patienten och 
överensstämmelsen med PCR är 
god när virusnivåer är höga, men 
sämre eller dålig när virusmängder 
är låga.  

Sensitiviteten är som bäst, ca 80%, i 
prov från patienter med covid-
symtom dag 0 - 5.  
Specificiteten är god >99%. Vid 
klinisk misstanke på covid-19 och ett 
negativt snabbtest rekommenderas 
PCR. 

Påvisning av antigen ska anmälas 
direkt till SmiNet och kan användas 
för att ge förhållningsregler enligt 
smittskyddslagen.  

För mer information, se Insidans sida 
gällande Covid-19  
/Minna Ygge 

 

 

 

 

 

SARS-CoV-2 PCR 

Under jul- och nyårshelgerna kan 

analyskapaciteten på mikrobiologen 

vara något påverkad vilket innebär 

att personalprover i högre 

utsträckning kan behöva skickas till 

externt laboratorium.  

Detta kan leda till fördröjning av 

provsvar. 
/Ellen Vesterlund 

 

Klinisk kemi 

Ny metod för Cyklosporin 

(CYA) 

Sunderbyns leverantör Abbott byter 

metod för cyklosporin. Den nya 

metoden uppvisar en lägre spridning 

i data än den gamla. Bytet är 

planerat till mitten av januari 2021 

och mer information kommer 

närmare bytet. 
/Maria Clausén 

 

Information om 

skickeprover under 

jul- och nyårshelgen 

Eftersom jul- och nyårshelgen 

påverkar transporttiderna i landet så 

gäller det även för vår posthantering 

och skickning av prover för analys 

som ska analyseras av andra 

laboratorier. 

 

 

 

 

 

Prover som ska analyseras 

av andra laboratorier än 

inom Region Norrbotten 

Proverna måste ha ankommit till 

provinlämningen i Kalix, Sunderbyn 

och Gällivare senast kl.14.00 den 

21/12 för att hinna med den sista 

transporten. I Kiruna gäller kl.12.00 

den 21/12 och Piteå kl.13.30 den 

21/12. 

Det gäller alltså prover till 

exempelvis Karolinska, Malmö, 

Lund, Wieslab, Akademiska och 

Sahlgrenska med flera (med 

undantag för Umeå). 

Mellan den 21/12 2020 och 10/1 

2021 skickas inga prover, detta 

gäller både ofrysta och frysta prover. 

 

Prover som ska analyseras  

i Umeå 

Prover som ska analyseras i Umeå 

går som vanligt fram till den 23/12. 

Vid jul- och nyårshelgen går 

transporter till Umeå den 27-30/12 

2020 och 3-4/1 2021. 

Från och med 6/1 2021 går 

posten/transporten som vanligt till 

Umeå igen. 

Vi vill med anledning av detta be er 

att ha lite extra koll vid provtagning, 

det vill säga att kontrollera att det 

aktuella provet går att frysas eller att 

hållbarheten från provtagning till 

beräknad tid för analysering är 

tillräckligt lång. 

God jul  

och 

Gott nytt år 

Önskar 

Laboratoriemedicin 
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