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Datum 2020-03-18    
 
 

Meddelande Meddelande Meddelande Meddelande 4444/20/20/20/2020202020    
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland – gäller 
fr.o.m. 2020-04-01 (om inget annat datum anges i texten) 
  

 

Klinisk kemi  

Ny analys av fS-Gallsyror  

Ny analys av fS-Gallsyror införs from 2020-04-01. Analysen är indicerad vid misstanke om 
intrahepatisk kolestas under graviditet, där förhöjda nivåer av gallsyror tillsammans med 
symptom (framförallt klåda) talar för diagnosen. Ökning av gallsyror kan även ses vid flera 
andra tillstånd, bl.a. hepatit, levercancer och gallstas.  
Proverna ska tas fastande. Om patienten behandlas med ursodeoxycholsyra kommer det 
att påverka analysresultatet.   
Referensintervall: < 10 µmol/L.  

 
För ytterligare information angående provtagning och transport var god se 
provtagningsanvisningar (www.anvisningar.se).    

 
 
Karin Littmann, Specialistläkare Klinisk Kemi karin.littmann@unilabs.com  

 

 

Demensmarkörer – ny metod 

Unilabs kommer att byta metod från ELISA till CLEIA (Chemiluminiscens-
EnzymImmunoAssay) för analys av demensmarkörer i cerebrospinalvätska. Detta medför 
att referensgränser kommer att marginellt justeras samt att vi förutom nuvarande analyser 
beta-amyloid 42, total-tau och fosfo-tau kan erbjuda analys av beta-amyloid 40 och därmed 
beräkna kvoten beta-amyloid 42/beta-amyloid 40. 

Det finns flera isoformer av beta-amyloid varav beta-amyloid 42 är den som har högst 
tendens att bilda aggregat och fällas ut i plack i hjärnvävnaden medan beta-amyloid 40 är 
den mest förekommande isoformen och därmed är ett mått på beta-amyloid produktionen i 
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hjärnan. Att analysera beta-amyloid 40 och beräkna kvoten beta-amyloid 42/beta-amyloid 
40 anses öka såväl sensitivitet som specificitet och därmed höja den diagnostiska 
säkerheten vid misstanke Alzheimers sjukdom. 

 

Nya referensgränser 

Beta-amyloid 42 ≥ 50 år  > 620 ng/L 

Total-Tau  ≤ 18 år  < 300 ng/L 

   18 - 50 år  < 360 ng/L 

   ≥ 50 år   < 479 ng/L 

Fosfo-Tau  ≥ 50 år  < 61 ng/L 

Kvot 42/40  ≥ 50 år  > 0.61 

 

Den nya metoden tas i bruk 1 april 2020 och vi kommer då att erbjuda 2 beställnings-
alternativ; 

- CSV-demensmarkörer utan kvot (CSV-Tauprotein, CSV-Fosforylerat tau, CSV-
Beta-Amyloid 42) 

- CSV-demensmarkörer med kvot (CSV-Tauprotein, CSV-Fosforylerat tau, CSV-
Beta-Amyloid 42, CSV-Amyloid b 42/40) 

 

För mer information se anvisningar.se och sök på demensmarkörer. 

 

Karl Berggren, överläkare Laboratoriemedicin Unilabs AB 
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Rör till koagulations analyser 

Vi vill uppmärksamma att det kan finnas två olika sorters rör med ljusblå kork på lager. 
Rören är inte utbytbara och för koagulationsanalyser ska endast citratrör användas och 
inte CTAD-rör. 

Citratrör har ljusblå kork och svart topp. Röret innehåller natrium-citrat (NC) 

CTAD-rör har ljusblå kork och gul topp. 

 
Maria-José Ferrandis, överläkare Unilabs, maria-jose.ferrandis@unilabs.com  

 

 

Klinisk mikrobiologi 

Ändring av rutin-analysmetod TBE (Tick-Borne Encephalitis, Fästingburen 
encefalit)-antikroppar i serum 

Metoden för rutinanalys av TBE antikroppar (IgM och IgG) ändras under mars-april månad 
2020 pga att nuvarande reagenstillverkare avslutar sin produktion. Det nya reagenset ger 
liknande känslighet och specificitet över lag men skillnader i utfall kan förekomma i enstaka 
fall. Självklart kommer vi att ta hänsyn till metodbytet när vi bedömer uppföljningsprov där 
det primära provet har analyserats enligt den tidigare metoden.   
 
Nya analyskoder gäller fr.o.m. 1 april. Se IT-delen längst ner i meddelandet.  
 
Svarsrutiner och tider ändras inte. Inte heller påverkas analysen Akut TBE IgM, som är en 
helt annan metod. 
 
Michael Toepfer, Överläkare michael.toepfer@unilabs.com   
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Uretraprov för Mycoplasma genitalium ingår nu i ackreditering av metoden 

Nu ingår fyra aktuella provtyper i laboratoriets ackreditering av metoden för M. genitalium; 
urin, cervix, vaginalsekret och uretra.  

Övriga provtyper så som svalg, rektum och penisöppning ingår inte i ackrediteringen av 
metoden. Vid önskemål om analys av dessa mer udda provtyper kan beställning ske på 
pappersremiss Laboratorieremiss 2 under rubriken STI, M. genitalium. Fyll i provtyp på den 
tomma raden. Vid elektronisk beställning välj analys M. genitalium och använd fritextrutan 
för att ange provtyp. 

Val av provtagningsmaterial för de olika provtyperna är också uppdaterat på 
www.anvisningar.se enligt leverantörens senaste rekommendation.  

 

Medicinskt ansvarig läkare: Shah Jalal, tel. 0771-407740 

 

 

Förtydligande angående blododlingsflaskor 
 

                          

 
Observera! 
Numera visar flaskorna var ni skall avbryta provtagningen. Ingen egen markering behövs. 
Notera var strecket sitter på aerob resp anaerob flaska. 

 

 
 

 

 



                   

 
Unilabs AB, Kundtjänst     Org.nr 556118-7179             
Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna   
Tel 0771-40 77 40 
Fax 016-10 49 76 
E-post kundtjanst.sormland@unilabs.com 
www.unilabs.se  5 
 

 

Sterila vätskor 

Använd de specifika etiketterna när du använder blododlingsflaskor till sterila vätskor. 
 

                                
 
 

Britt-Inger Kjellin, Instruktör klinisk mikrobiologi britt-inger.kjellin@unilabs.com 

 

 

Kundtjänst informerar 

Information om kommande sammanslagning av Laboratorie-Informations-
System, LIS, för mikrobiologi och kemi för Unilabs Sverige 

Arbete fortgår med vår sammanslagning av LIS för mikrobiologi och kemi, inklusive 
farmakologi och immunologi. Vi planerar för start med mikrobiologi den 26 april. Ytterligare 
information kommer i separat meddelande ca 4 v innan start. 

 

Cecilia Winblad, Kundtjänstchef cecilia.winblad@unilabs.com 
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Meddelande till systemansvarig för journalsystem 
Följande ska ändras i analyskatalog 2020-04-02  
(om tabellraderna är tomma så ska ingen förändring ske i detta meddelande): 

Till mottagningar som använder CGM (Profdoc) Journal III med 
pappersremiss (även PMO) 

Följande analyser ska in i analyskatalogen för Unilabs Sörmland Kemi Serologi 
(åtgärden görs under Underhåll/Labtabeller/Analyskatalog och kräver inloggning i Journal 
III Underhåll) 

Analys/profil Analyskod (Extern kod) Beställ
ningsb
ar1 

fS-Gallsyror. FSGALL (NPU10607) Ja 

Csv-demens ej kvot (profil) PRTDEM (CAP10634) Ja 

Csv-Demens med kvot (profil) PRTDEMKV (CAP10637) Ja 

Csv-Tau protein CSVTAUPR (NPU22271) Nej 

Csv-Fosforylerat tau CSVFOTAU (NPU22273) Nej 

Csv-Beta-Amyloid 40 CSVAMY40 (CAP04931) Nej 

Csv-Beta-Amyloid 42 CSVAMY42 (NPU22272) Nej 

Csv-Amyloid b 42/40 CSV4240 (NPU29638) Nej 

S-TBE (profil) PRTTBE (CAP10638) Ja 

S-TBE-ak-IgG (ny analyskod, 
samma NPU som tidigare) 

STBEIGG (NPU17655) Nej 

S-TBE-ak-IgM (Ny analyskod, 
samma NPU som tidigare) 

STBEIGM (NPU17656) Nej 

1 Vid Nej så ska rutan för Ej beställningsbar för den analysen markeras i Journal III och analysen ska 
inte läggas med i någon grupp. Vid Ja ska rutan vara tom. 

 

Följande analyser ska raderas i analyskatalogen för Unilabs Sörmland Kemi Serologi  

Analys/profil Analyskod (Extern kod) 

S-TBE-ak IgG  STBEAKG (NPU17655) 

S-TBE-ak IgM  STBEAKM (NPU17656) 

Serum TBE (profil) PRSTBE (CAP10409) 
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Denna information samt aktuella remissversioner för pappersutskrift från Profdoc JIII finns 
att hämta på http://forum.profdoc.se/ (CGM Användarforum). 

 

Till mottagningar som använder Medidoc och CGM J4 med pappersremiss 

 

Unilabs administrerar uppdatering av analyskatalog. 

 

Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för 
år 2020 är följande: OBS! Enbart fyra planerade utskick 

• Meddelande 3 och 4 återkommer vi om närmare sommaren 

 

Frågor angående analyskataloger ställs till: servicedesk.labit@unilabs.com 

Central systemförvaltningsorganisation Unilabs 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


