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Innehåll: 
 
 

Sid 2 Patientnära analyser, 
 PNA 

- PNA - Kemi 
 

Sid 3 Biobanken norr 
- Biobanken norr uppgraderar sitt datasystem 

Start 25 februari 
 

Sid 4 Klinisk immunologi 
- Vi har flyttat till Byggnad 6K 

 
Sid 5-7 Klinisk mikrobiologi 

- Nyhet från och med 25 januari 
”Lufvägspanel Liten”, ”Luftvägspanel Stor” 
 

- Immunfluorescens för Pneumocystis jirovecii 
utförs för närvarande inte på klinisk 
mikrobiologi 
 

- Transportrör ANAEROB ”Thioampull” byter 
utseende 
 

Sid 8 Klinisk patologi 
- Information från Klinisk patologi 

-  Namnbyte i provtagningsanvisningarna 
- Upprepade incidenter kring prov som skickats til fel . . . 
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PatientNära Anlayser, PNA – Klinisk kemi  090-785 25 24 
 
 

Viktig information om negativ kontroll för graviditetstest, hCG Strip 
PNA-gruppen vill informera om att graviditetstest, hCG Strip 40 IU/L Analyz (distribuerat av 
LumiraDX AB) vid kontrollutförande med den negativa kontrollen CLINIQA LIQUID QC DipStrip 
Level 1, kan få ett svagt band som kan misstolkas som positivt utslag på stickan. PNA-gruppen 
arbetar med att utreda orsaken till detta. 

OBS! Graviditetstesten fungerar som tidigare. Det rör sig alltså inte om att patientprover får falskt 
positiva utslag utan endast att den negativa kontrollen kan ge ett svar som kan tolkas som positivt 
utslag på stickan. 

 
 
Kontakta oss: Tel. 090-785 25 24 

Laboratorieinstruktörer för PNA - Kemi: 

Sofie Grönlund, sofie.gronlund@regionvasterbotten.se 
Monika Francis, monika.francis@regionvasterbotten.se 
Susanna Hermansson, susanna.hermansson@regionvasterbotten.se 

Huvudansvarig Laboratorieinstruktör för blodgaser:  
Ellie Gharouni, ellie.gharouni@regionvasterbotten.se 
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Biobanken norr    090-785 15 29 
 
 

Biobanken norr uppgraderar sitt datasystem 
 
Under vecka 8 med start den 25 februari och fram till den 1:a mars kommer Biobanken norr att 
uppgradera sitt datasystem.  
Det kan innebära att vi under denna period har vissa driftstörningar på ordinarie verksamhet. 
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Klinisk immunologi     090-785 28 21 
 
 

Vi har flyttat ! ! !  
 

Den 27 januari 2021 flyttade Vi från byggnad 6A till byggnad 6K. 
 

 
 
Hälsningar 
Klinisk immunologi 
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Klinisk mikrobiologi     090-785 11 25 
 
 
Informationen är den 21 januari publicerad på LINDA samt klinisk mikrobiologis hemsida 

 
Rutinanalys för PCR SARS-CoV-2 ingår från och med den  
25 januari 2021 i en ny luftvägspanel 
Från och med 2021-01-25 ingår SARS-CoV-2-analys på luftvägsprover i ”Luftvägspanel liten” 
tillsammans med influensa A, B och RSV. Vi byter också namn på våra övriga PCR-
luftvägspaneler.  

 Luftvägspanel 1 ersätts av ”Luftvägspanel liten”.  
 Luftvägspanel 2 ersätts av ”Luftvägspanel stor”.  
 Luftvägspanel 3 ersätts av ”Mycoplasma pneumoniae - och Chlamydophila pneumoniae 

PCR”  

Vid primärfrågeställning SARS-CoV-2 på luftvägsprover ska analysbeställningen i RoS vara 
”Luftvägspanel liten”.  
Svar erhålls för alla 4 ingående agens. Enskild analys för SARS-CoV-2 på luftvägsprov utförs i 
normalfallet inte.  
Läs mer om luftvägspanelerna och provtagning i provtagningsanvisningarna (Coronavirus SARS-
CoV-2 PCR, Luftvägspaneler PCR resp 
Mycoplasma pn och Chlamydophila pn PCR). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Akut PCR 
Akut PCR för SARS-CoV-2 utförs vid NUS som 
multiplexanalys tillsammans med influensa A, 
B och RSV 08.00-22.00 efter kontakt med 
virusjour.  
I Skellefteå och Lycksele utförs akut PCR vid kemlab som multiplexanalys inkluderande 22 övre 
luftvägsagens efter beslut av medicinbakjour.  
 
 
 
Annika Osterman 
Områdesansvarig läkare, Molekylärsektionen virus 
Klinisk mikrobiologi, NUS 
  

Luftvägspanel liten 
 SARS-CoV-2 
 Influensa A och B 
 RS-virus 

Luftvägspanel stor 
 Adenovirus 
 SARS-CoV-2 
 Coronavirus NL63, 229E, OC43, HKU1 
 Metapneumovirus 
 Rhinovirus/Enterovirus 
 Influensavirus A, A/H3, A/H1-2009, B 
 Parainfluensavirus typ 1-4 
 RS-virus 
 Chlamydophila pneumoniae 
 Mycoplasma pneumoniae 
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Klinisk mikrobiologi     090-785 11 25 
 
 
Informationen är den 13 januari 2021 publicerad på LINDA samt Klinisk mikrobiologis hemsida 

 
Immunfluorescens för Pneumocystis jirovecii utförs för närvarande 
inte på klinisk mikrobiologi 
Antigenpåvisning med immunfluorescens för Pneumocystis jirovecii utförs för närvarande inte 
på laboratoriet. 
Om analysen önskas på PCR positivt prov kan vi skicka sparat prov till referenslaboratorium. 
Kontakta i så fall laboratoriet omgående.  
 
Svagt PCR positiva prover lönar sig inte att analysera med immunfluorescens. 
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Klinisk mikrobiologi     090-785 11 25 
 
 

Transportrör ANAEROB ”Thioampull” byter utseende 
 
Transportrör ANAEROB ”Thioampull” kommer inom kort att byta utseende då vi övergår till 
längre rör. 
 
Som tidigare är det viktigt att vävnadsbitar till 16S rRNA eller vid riktad svampfrågeställning 
skickas i tomt rör alternativt med tillsats av lite NaCl, då analys ej kan utföras på material i 
buljong. 
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Klinisk patologi/cytologi   090-785 28 00 
 
 

Information från Klinisk patologi 
 
Namnbyte i provtagningsanvisningarna 
Vi har bytt namn på provtagningsanvisningen ”VAG51-Vaginalcytologi” till: 
 ”CER50-Cellprov med analys för cytologi och /eller HPV”. 
Innehållet är oförändrat, men rubriken speglar nu syftet med provtagningen. 
 
Informera berörda personer 
 
 

 
 
 
Upprepade incidenter 
Då vi har haft upprepade incidenter kring prov som skickats till fel laboratorium eller lämnats in 
felaktigt, följer här ett lite förtydligande: 
 

Färskt 
material 

  

Lymfkörtlar Remiss till 
Hematopatologen 

Lämnas vid provinlämningen Klinisk kemi. 
Ring på telefonen där och meddela att prov 
lämnats. 

Fryssnitt Remiss till Histopatologen Lämnas vid provinlämningen Klinisk kemi. 
Ring på telefonen där vid ankomst och 
lämnas sedan från hand till hand till 
Histopatologens personal vid 
provinlämningen. 

Muskelbiopsi Remiss till Histopatologen Lämnas vid provinlämningen Klinisk kemi. 
Ring på telefonen där vid ankomst och 
lämnas sedan från hand till hand till 
Histopatologens personal vid 
provinlämningen. 

Placenta Remiss till Histopatologen Lämnas vid provinlämningen Klinisk kemi. 
Ring på telefonen där vid ankomst och 
lämnas sedan från hand till hand till 
Histopatologens personal vid 
provinlämningen. 

Fixerat 
material 

Samtliga material lämnas vid provinlämningen 

 

Läs gärna våra provtagningsanvisningar eller kontakta oss vid oklarheter eller frågor 
 

Klinisk patologi (regionvasterbotten.se) 


