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Kalprotektin 
-Rebecca Johansson- 

14/10 kommer Klin kem lab i Sunder-
byn att starta analys av Kalprotektin i 
faeces. 
Beställningar ska göras elektroniskt via 
VAS, med beställningsnamn Fkalpr mot 
sykemlab. Prov tas i faecesrör med 
skopa (art nr 15450), provmängden 
måste motsvara minst en ärtas storlek. 
Undvik provtagning på fredagar och 
helgdagar. Analysen kommer att utföras 
2 gånger per vecka. Pris ca 300 kr.  
 
Kalprotektin är ett protein som finns i 
höga koncentrationer i neutrofila gra-
nulocyter. Vid inflammatoriska tillstånd 
i gastrointestinalkanalen vandrar neu-
trofila granulocyter in i tarmlumen och 
kalprotektin frisätts. Kraftigt förhöjda 
koncentrationer ses vid inflammatorisk 
tarmsjukdom som ulcerös colit och 
Crohns sjukdom. Förhöjda koncentrat-
ioner ses också vid andra tillstånd 
såsom kolorektalcancer, celiaki, bakte-
riell gastroenterit och divertikulit. 
Förhöjningar ses ej vid funktionella 
tarmsjukdomar varför provet kan vara 
till hjälp vid differentiering mellan IBD 
och IBS. Kan också vara till hjälp vid 
utvärdering av behandling vid IBD. 
 
Analysmetoden som kommer att använ-
das vid Sunderby sjukhus är en annan 
än metoden i Umeå. Metoderna är inte 
direkt jämförbara, men upp till refe-
rensområdet <100 mg/kg är korrelat-
ionen god, d.v.s. vi svarar negativt när 
Umeå svarar negativt. Högre värden är 
svårare att jämföra varför förändring 
hos en enskild patient kan bli svårbe-
dömd. Analysen är dock ingen precis-
ionsanalys oavsett metod. 

 
 
 
 
 
 

Elektroniska remisser tack! 
-Eija Lundströmer- 

Laboratoriemedicin föredrar elektro-
niska remisser, som vi skrev i föregå-
ende Raka Rör. De är tydliga i vem som 
är patienten, vad som beställs och vem 
som ska ha svaret, vilket tyvärr inte 
alltid framgår av de inkommande pap-
persremisserna. Vid elektronisk beställ-
ning slipper vi också de manuella mo-
ment som en pappersremiss innebär. 
Detta är i hög grad en patientsäker-
hetsfråga!  
Vissa kunder verkar ha felaktiga rutiner 
med många pappersremisser trots att 
man kan sända elektroniskt. Vi kommer 
att systematiskt gå igenom vårt kundre-
gister och många av er kommer att bli 
kontaktade för att vi tillsammans ska 
optimera remiss- och svarsflödet.  

 
Allergiremisser 

-Anna Lindgren- 
Gällande remiss för allergier ska ha 
lidnummer med 10 siffror. Ni som an-
vänder remiss med åtta siffror, beställ 
nya remisser från förrådet snarast och 
använd dessa. 
 

Rätt rör till urinanalyser 
-Maria Englund- 

Till alla urinanalyser på Kemlab ska 10 
mL polypropenrör med gul skruvkork 
användas. Dessa beställs på Material-
centrum, artikelnummer: 16580 

 
 

MIKROBIOLOGEN 
 

Nyheter i VAS 
-Inger Larsson- 

-Etiketter med suffix. På etiketten är det 
angivet vilken färg/namn på provtag-
ningsröret det skall vara. 
-Flera analyser på samma etikett/rör. 
-Provtagningsmaterial och provlokali-
sation måste anges och skrivs ut på 
etiketten. 
-Funktionen att lägga upp en mikrobio-
logi (bakt) remiss i förväg till annan 
provtagare på samma sätt som kemlab-
prover. 

PNA 
 

Till våra användare 
-Labinstruktörer i NLL- 

HemoCue har uppmärksammat ett pro-
duktionsrelaterat problem som berör 
vissa enstycksförpackade Microcuvet-
tes. 
HemoCue Urin Albumin Microcuvet-
tes, HemoCue Glucose 201 Microcuvet-
tes, HemoCue Glucose 201 RT Micro-
cuvettes, HemoCue Hb Microcuvettes: 
se mer information på PNA-portalen. 
Problemet är identifierat och har rättats 
till i tillverkningsprocessen. 
 
De kuvetter som vi återkallar är: 
Glucose 201 Lotnummer 1209504 till 
1304544 dessa ska skickas tillbaka till 
Länsservice  
U-albuminkuvetter (se brev viktig in-
formation Urin Albumin på PNA porta-
len) ska också åter till Länsservice. 
 
Produktinformation gäller för: 
Enstycksförpackade Hb 201 kuvetter 
och Glucose RT kuvetter. Då är det 
enbart frågan om en produktinformation 
d.v.s. att användare ska vara informerad 
om att vi har haft problem med produkt-
ionen på angivna Lotnummer (se Brev 
produktinformation Hb 201 och Brev 
produktinformation Glucose 201 R,T på 
PNA portalen ) 
 
HemoCue önskar att ni tar del av in-
formationen som är aktuell för er. Där-
efter bekräftar att ni läst och förstått, 
med att skriva under och faxa in/maila 
in bifogad talong till HemoCue. 
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