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Patient Nära Anlayser, PNA – Klinisk Mikrobiologi  090-785 18 22 
 

 

På grund av att det tidigare patientnära mononukleostestet MNITOP® OPTIMA IM har slutat att 

tillverkas så kommer det att ersättas av BIOSYNEX Mono BSS. 

Den nya artikeln kommer beställas på samma artikelnummer som tidigare: 5375. 

Läs igenom instruktionerna i kitet noga innan ni använder det nya kitet. Observera särskilt att 

det i utförandet skiljer sig i antalet droppar helblod som ska tillsättas jämfört med tidigare test.  

Notera även att internkontroll ej ingår i Biosynex kit och därför kan internkontroll ej utföras. 

Anmäl er till Equalis (equalis.se/sv/produkter-tjanster/extern-kvalitetssakring) för att få utskick 

av externa kontroller. 

 

Vid frågor, vänligen kontakta laboratorieinstruktör Elin Johansson som nås på 

elin.a.johansson@regionvasterbotten.se eller via växel på 090-785 11 25. 
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Biobanken Norr     090-785 15 29 
 

 

Prov till Biobanken norr med rörpost 
 
Biobanken norr har följande öppettider dag före röd dag för mottagning av prov via rörpost: 
 
Dag före Julafton 23/12:   8 – 15  
Dag före Nyårsafton 30/12 :  8 – 15 
Trettondagsafton 5/1:  8 – 15 
 
I övrigt gäller ordinarie tider dvs vardagar 8 - 16. 
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Klinisk genetik    090-785 28 00 
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Klinisk kemi      090-785 12 65 
 

 

Viktiga informationspunkter från Klinisk kemi 
 
Från 2023-01-09 kommer dörren till provinlämningen vid klinisk kemi i Umeå att låsas. 
För att uppfylla sekretesskraven kommer dörren till provinlämningens sluss att låsas. 
Den personal som lämnar prover behöver därför uppdatera sina passerkort med behörighet till 
dörr 6M 2004-2006. Beställning till ID-foto skickas av er.   
En ringklocka monteras vid sidan av dörren för att de personer som saknar regionens passerkort 
ska kunna lämna prover. Vid låg bemanning under bland annat kväll, helg och natt kan man 
ibland få vänta innan personal på klinisk kemi har möjlighet att öppna.  
För att undvika väntetider och missförstånd ber vi Er att i god tid säkerställa att all Er personal 
som har passerkort och som lämnar prover till klinisk kemi tilldelas access till dörren. 
 
 

 
 

 
Felaktig provtagning ur infart 
Av förekommen anledning så vill vi trycka på vikten av att provtagning sker på korrekt sätt. På 
grund av materialbrist så har venös provtagning ur infarter genomförts med en spruta som 
mellanhand innan blod överförts till vacutainerrör. Den här formen av provtagning kan, bland 
annat, leda till falskt låga hemoglobinvärden. Risken för koagelbildning ökar även, vilket leder till 
ett uteblivet provsvar. Följ alltid vårdhandbokens riktlinjer för provtagning ur infart. 
Om ni har frågor angående konsekvenser av felaktig provtagning, vänligen kontakta Britta 
Willman på britta.willman@regionvasterbotten.se  
 
 

 
 

 
Vid överföring av analysbeställning från externa beställares remisser till klinisk kemis remisser 
måste originalremiss bifogas. 
Om ordinationen endast finns skickad till patienten i elektronisk form, exempelvis via E-post, 
måste underlaget skrivas ut av patienten och bifogas av provtagande enhet. 
 
 

 

  

mailto:britta.willman@regionvasterbotten.se
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Klinisk kemi      090-785 12 65 
 

 

 

 

 
  

Provtransporterna av frysta prover till annat 
laboratorium i Sverige - 2023 
 
Under 2023 skickas prover som kräver frystransport från 
Klinisk Kemi, Umeå: 
 
Måndagar och onsdagar med undantag: 
4 januari, 5 april, 10 april, 1 maj, 17 maj, 5 juni, 21 juni och 
25 december. 
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Klinisk mikrobiologi     090-785 11 25 
 

 

Viktiga informationspunkter från Klinisk mikrobiologi - VIRUS 
Entero serologi upphör 
Klinisk mikrobiologi har tidigare analyserat enterovirus IgM i serum och enterovirus IgG i såväl 
serum som likvor. Från och med 2022-12-01 upphör klinisk mikrobiologi med detta. 
 
 

 
 
 

Analyserna Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci samt Mycoplasma 
pneumoniae IgG och IgM upphör 
Från och med 2023-01-01 upphör Klinisk mikrobiologi med analyserna Chlamydophila 
pneumoniae och Chlamydophila psittaci IgG och IgM samt Mycoplasma pneumoniae IgG och 
IgM.  
Prover där ovan nämnda analyser efterfrågas ska i stället skickas till klinisk mikrobiologi, 
Akademiska Sjukhuset, Uppsala, som fortfarande utför analysen." 
 
 

 
 
 

HCV-antigen 
Analysen HCV-antigen (HCVag) är för tillfället inte tillgänglig. Leverantören kan inte leverera 
reagenser till analysen och förväntas inte kunna leverera reagenser igen förrän 2024. 
Överväg att beställa HCV PCR i stället för HCV-antigen vid klinisk ”Relevans/Frågeställning.”  
 
 

  
 
 

Vi vill påminna om att provtagningsdatum i RoS inte stämmer för prover från klamydia.se 
Provtagningsdatumet i RoS är det datumet då patienten beställde provtagningskitet men vissa 
patienter tar inte provet direkt utan väntar flera månader med att ta provet. 
Om man öppnar svaret i Ros så kan man se analysdatum. Analysen utförs så snart provet 
kommit till labbet och analysdatumet är därmed några dagar efter att patienten har skickat in 
provet. 
Tyvärr har vi inte möjlighet att ändra detta i nuläget och påminner därför om att titta på 
analysdatum på dessa prover. 
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Klinisk mikrobiologi     090-785 11 25 
 

 

Viktiga informationspunkter från Klinisk mikrobiologi - BAKT 
Förändring i handläggningstid för analys av urinantigen helgtid 
Urinantigen (pneumokock- samt legionellaantigen) fortsätter köras dagligen på vardagar men 
under helgen endast på förfrågan under laboratoriets ordinarie arbetstider 8-14:30. 
 
 

 
 
 

Förändrad analysmetod för Clostridioides difficle-toxin vid Klinisk mikrobiologi, NuS 
Prover för C. diff-toxin analyseras numera med en screening-analys (GDH-antigen) där positiva 
prover analyseras för toxin-gen med den metod (LAMP) som tidigare användes på samtliga prov. 
Svarstiden kan bli något längre. På vardagar erhålls svar inom 24 timmar från det att prov 
inkommit till laboratoriet. På helger kan svarstiden uppgå till 2 dygn. 
Prover tas i likadant rör som tidigare, men nu är önskad volym ca 2-3 ml, var god se regionens 
provtagningsanvisningar. 
Informationen angående Clostridioides difficle toxin har i oktober 2022 publicerats på LINDA 
samt vår Hemsida 
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Klinisk mikrobiologi     090-785 11 25 
 

 

Våra öppettider under helg och storhelg 2022-2023 
 
 

 

 


