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KLINIKKLEDELSEN
Julehilsen og tilbakeblikk på 2008 
Klinikksjef Trond Jacobsen

Julen står for døren, og enda et år er snart omme . Selv om det religiøse budskapet er det 
vesentlige for mange, vil også utsiktene til en etterlengtet ferie skape forventninger hos 
våre rekvirenter og medarbeidere . Det er dere vel fortjent!

2008 har vært et enda et år med fokus på korrekt ressursbruk . Det har vært tøft . Hoved-
målet har vært å levere tjenester av høy faglig kvalitet innenfor begrensede økonomiske 
rammer . Jeg vil påstå at Laboratoriemedisinsk klinikk har klart den oppgaven . Avdelingene 
ved klinikken er fortsatt blant landets fremste laboratorieenheter, og flere er markante og 
førende premissleverandører i både nasjonal og internasjonal sammenheng . Avdelingene 
er bærebjelker i regionalt perspektiv, og ivaretar et analyserepertoar som våre rekvirenter, 
enten de er i primær- eller spesialisthelsetjenesten, i fullt monn kan utnytte til beste for 
diagnostikk og oppfølging av pasientene .

Klinikken analyserer flere prøver totalt – og på en stadig mer avansert måte – enn noen 
gang tidligere .

Imidlertid blir gapet mellom våre faglige ønsker og de faktiske budsjettrammer større 
for hvert år . Dette paradoks er dels knyttet til en rivende utvikling av nye analyser og 
 metoder, og dels til klinikernes mulighet til å kunne behandle flere pasienter med enda 
mer  kompliserte lidelser .

Laboratoriemedisinsk klinikk har gjort sin del av tilpasningen ved å arbeide mer effektivt,  
etablere nye metoder der dette var medisinskfaglig påkrevd, samt avvikle eldre  analyser 
som verken var kostnadseffektive eller medisinskfaglig forsvarlige innen moderne 
 medisin . Slike tilpasninger er kontinuerlige prosesser, som skal fortsette i 2009 og i årene 
fremover .

Våre rekvirenter har merket endringen av repertoaret både gjennom nye elektroniske  
 rekvirerings- og svarsystemer, og i våre nettbaserte brukerhåndbøker som beskriver 
kliniske indikasjoner, svartider, referansegrenser og tolkning for en rekke av klinikkens 
tilgjengelige analyser .

Etter en periode med forsinkete svar knyttet til innkjøring i nye lokaliteter, er nå  svartidene 
overveiende normalisert eller kortere enn hva de var før flytteprosessen. I 2008 har 
Avdeling for patologi og medisinsk genetikk spesielt arbeidet med å få ned svartider for 
patologi prøver . Dette har lykkes, og svartidene er nå på nivå med andre norske  laboratorier 
det er naturlig å sammenlikne med . 

Laboratoriemedisinsk klinikk er imidlertid ikke fornøyd før svartidene ytterligere reduseres 
for en rekke analyser tilhørende alle klinikkens avdelinger . Vi har selvsagt hovedfokus på 
opprettholdelse av faglig kvalitet, men vi vil bestrebe oss på å bedre svartilgjengeligheten 
for brukerne . I dagens samfunn er dette ensbetydende med mer effektive og driftssikre 
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datasystemer som kan levere lettleste elektroniske svar til rekvirentene . Arbeidet med 
slike løsninger pågår kontinuerlig, og selv om ikke endelig sluttstrek blir satt i 2009, vil 
funksjonaliteten trolig bli vesentlig bedre enn hva den har vært i inneværende år .

Laboratoriemedisinsk klinikk ønsker et dynamisk samarbeid med våre rekvirenter . Bruker-
medvirkning er viktig for fremtidens analyserepertoar . Klinikken har et mål om fortsatt å 
kunne fremstå blant landets ledende fagmiljøer innen de ulike laboratoriespesialiteter 
og ønsker derfor å bli benyttet aktivt. Jeg setter derfor stor pris på at flere primærleger 
nå henter hjem prøvene fra Oslo, for i økende grad å benytte klinikkens tjenester . Bruk 
av felles laboratoriesystemer letter samarbeidet mellom sykehusspesialistene og primær-
legene, hvilket til slutt kommer pasientene til gode .

Jeg vil likevel mane til omtanke med hensyn til bruken av laboratorietjenester . Analyser 
skal rekvireres etter en bevisst utrednings-, behandlings- eller oppfølgingsplan knyttet til 
den enkelte pasients kliniske bilde . Unødvendige prøver tatt for «sikkerhets skyld» gagner 
ingen . 

Klinikkens tålmodige rekvirenter fortjener stor ros og takk for evnen til å godta våre feil og 
mangler . Jeg både tror og vet at dere alle forstår vi gjør vårt beste .

Mine samvittighetsfulle medarbeidere fortjener honnør for sin lojalitet og utholdenhet i 
arbeidet for klinikkens fremtid . At man i perioder synes å gå litt i motbakke, gjør at man 
plutselig befinner seg på et høyere nivå enn der man kom fra. Dit er vi på vei i 2009.

Jeg takker for godt og konstruktivt samarbeid i året som er gått, og ønsker en velsignet 
god jul og et riktig godt nytt år til dere alle .

AVDELING fOR IMMUNOLOGI 
OG TRANSfUSJONSMEDISIN
HPA1a negative trombocyttkonsentrat ved neonatal alloimmun 
trombocytopeni (NAITP) – bedret tilbud ved St Olavs Hospital
Anne Dorthea Rø, overlege

Neonatal alloimmun trombocytopeni (NAITP) er en potensielt alvorlig tilstand som 

 inntreffer ved 1:1000-2000 svangerskap (1) . Tilstanden kan oppstå hvis det er uforlikelig-
het mellom et trombocyttantigen hos mor og barn, vanligste årsak er antigenet HPA1a . 
Anti-HPA1a-antistoff fra mor transporteres aktivt over placenta slik at fosterets trombocyt-
ter destrueres . NAITP forekommer hos 28% av fostre og nyfødte der mor har anti-HPA1a-
antistoff . Mellom 10 og 30% av fostre og nyfødte får intrakraniell blødning ved NAITP .

Gravide med høyt nivå av HPA1a-antistoff anbefales elektivt keisersnitt i uke 38, med 
HPA1a-negativt trombocyttkonsentrat umiddelbart tilgjengelig (2) . Antistoffnivået i 
 plasma hos noen kvinner vil ikke ha nådd maksimum når barnet forløses 2 uker før  termin . 
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Ved at keisersnittet er planlagt vil blodbanken kunne ha forlikelige blodplater i  beredskap 
til barnet da HPA1a-negativt blodplatekonsentrat ikke rutinemessig er tilgjengelig i blod-
banken . 

I løpet av 2007 og 2008 har vi ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin typet 
over 800 blodgivere for HPA1a, slik at vi kan levere HPA1a-negative trombocytter ved plan-
lagte inngrep . Dette er en vesentlig bedring i tilbudet til gravide med anti-HPA1a- antistoff . 
Alternativene har tidligere vært å få tilsendt trombocyttkonsentrat fra Tromsø eller å gi 
vasket trombocyttkonsentrat fra mor . Det gjøres oppmerksom på at HPA1a- negative 
trombocyttkonsentrat må bestilles i god tid, da det innebærer at vi må innkalle givere 
og i etterkant teste og behandle trombocyttkonsentratet før det kan utleveres til pasient . 
foreløpig har vi en relativt liten gruppe HPA1a-negative givere, men ved  avdelingen vil 
arbeidet med å type ut givere for HPA1a fortsette .

Referanser
1)  Jens Kjeldsen-Kragh et al: A screening and intervention program aimed to reduce 

mortality and serious morbidity associated with severe neonatal alloimmune throm-
bocytopenia; Blood, Aug 2007; 110: 833 - 839 .

2)  Veileder i fødselshjelp 2006, Norsk Gynekologisk forening, Den norske legeforening . 
http://www .legeforeningen .no/index .gan?id=131068&subid=0

Nye referanseområder for total IgE
Overlege Anne Dorthea Rø

Referanseområdet for total IgE oppdateres til følgende:

Jenter og gutter
0-1 år: <29 kU/L
1-2 år: <49 kU/L
2-3 år: <45 kU/L
3-9 år: <52 kU/L
> 9 år: <87 kU/L

Endringen vil innebære at nivået for normalområdet for barn under 3 år heves, og for 
de  eldre aldersgrupper senkes normalområdet . Endringen blir gjort på grunnlag av 
 infomasjon fra produsenten av analysen .

Retningslinjer for rekvirering av spesifikke IgE analyser
Overlege Anne Dorthea Rø

Testing spesifikke IgE skal være målrettet ut fra pasientens symptom. Ofte vil de mest 
relevante allergener å teste for da kunne begrenses til spesifikk IgE mot 5-10 allergener, 
eller 1-2 panel (screening tester) . De mest relevante panelene vil være: 
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• Ute-panel som inneholder allergen fra bjørk, burot, timotei, cladisporum herb, alternia 
tenius

• Inne-panel som inneholder allergen fra katt, hund, hest, kanin, dermatophagoides pter
• Mat–Panel som inneholder allergen fra eggehvite, melk, fisk, hvete, peanøtt, soya

Utfasing av allergi paneltester mot dyr, gress og trær
Overlege Anne Dorthea Rø

Paneltester for dyr, gress og trær står ikke på den nåværende rekvisisjonen . I en overgangs-
fase der enkelte har rekvirert på gamle rekvisisjoner har vi allikevel hatt et tilbud på disse 
panelene, men fra 01 .01 .09 vil disse analysene bli utfaset .

Ved mistanke om allergi mot dyr, gress, eller trær anbefaler vi det enten rekvireres direkte 
det allergenet som mistenkes, eller ved mistanke om multi-allergi starter med en av de tre 
panel som er nevnt under retningslinjer for rekvirering av spesifikke IgE analyser. 

AVDELING fOR MEDISINSK BIOKJEMI
Avdeling for medisinsk biokjemi er nå akkreditert
Kvalitetskoordinator Kristine Solem

Avdeling for medisinsk biokjemi er blitt akkreditert av Norsk Akkreditering innen 
 områdene P23 Medisin og P32 faglige vurderinger og fortolkninger . Vi er per november 
2008 akkreditert for ca . 120 analysemetoder .

Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av at en organisasjon  
 arbeider i henhold til et dokumentert kvalitetssystem og tilfredsstiller 
 spesifiserte internasjonale  standarder. Akkrediteringen innebærer at 
det stilles spesifikke krav til ledelsen av laboratoriet,  personale, utstyr, 
prose dyrer og at laboratoriet har et godkjent kvalitets system .

Avdeling for medisinsk biokjemi tilfredsstiller kravene i Norsk Standard 
NS-EN ISO/IEC 17025 «Generelle krav til prøvings- og kalibreringslabo-
ratoriers kompetanse» . 

Avdelingens akkrediteringsdokument er tilgjengelig på avdelingens hjemmeside under 
www .stolav .no/medisinskbiokjemi .

Testosteron i serum – ny metode og nye referanseområder fra 24.11.2008
Overlege Morten Lindberg, bioingeniør I Margrete Lie, overingeniør Erling Sagen.

Som første laboratorium i Norge vil vi benytte væskekromatografi i kombinasjon med 
tandem massespektrometri (LC/MS/MS) for analyse av s-testosteron. Metoden regnes 
som gullstandard for bestemmelse av s-testosteron og vil gi vesentlig bedre spesifisitet, 
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spesielt ved de lave konsentrasjoner som vi finner hos kvinner og barn. I forbindelse med 
omleggingen har vi analysert s-testosteron hos 237 blodgivere i alderen 19-69 år og funnet 
følgende referanseområde for voksne kvinner og menn (2,5 og 97,5 persentiler):

Kvinner: 0,34 – 1,40  nmol/L
Menn: 6,73 – 31,88  nmol/L

Referanseområdene for barn er hentet fra litteratur og beheftet med større usikkerhet:

Jenter
1-5 mnd: 0,03 - 0,17  nmol/L
6-11 mnd: 0,07 - 0,17  nmol/L
1-5 år: 0,07 - 0,35  nmol/L
6-9 år: 0,07 - 0,35  nmol/L
10-11 år: 0,17 - 0,87  nmol/L
12-14 år: 0,35 - 1,39  nmol/L
15-17 år: 0,17 - 1,39  nmol/L

Gutter
1-5 mnd: 0,03 - 6,14  nmol/L
6-11 mnd: 0,07 - 0,24  nmol/L
1-5 år: 0,07 - 0,87  nmol/L
6-9 år: 0,10 - 1,04  nmol/L
10-11 år: 0,17 - 1,73  nmol/L
12-14 år: 0,35 - 19,83  nmol/L
15-17 år: 7,63 - 27,74  nmol/L

Kilde: Soldin SJ and Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges. Washington: AACC Press, 2007:182.

Testosteron i plasma er enten fritt, bundet til albumin eller bundet til seksualhormon-
bindende globulin (SHBG) . fritt og albuminbundet testosteron utgjør til sammen 
 biotilgjengelig testosteron og kan i noen tilfeller gi et bedre inntrykk av den kliniske 
 situasjon . Andelen vil variere med konsentrasjonen av SHBG og albumin . I vår elektroniske  
brukerhåndbok finnes en lenke til en kalkulator som kan estimere fritt og biotilgjengelig 
testosteron . Med vår nye metode har vi beregnet følgende referanseområder (2,5 - 97,5 
persentiler):

Populasjon Fritt testosteron Biotilgjengelig testosteron
Kvinner 0,002 - 0,018 nmol/L 0,038 - 0,463 nmol/L
Menn 0,151 - 0,537 nmol/L 3,849 - 13,671 nmol/L
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Kreatinin i plasma og serum - nye referanseområder for barn fra 01.01.2009 
Overlege Gustav Mikkelsen

Referanseområdene for barn for kreatinin i plasma og serum har hatt usikkert grunnlag .
Nye referanseområder [1, 2] blir derfor tatt i bruk ved rapportering av resultater fra  
1 . januar 2009 . De nye grensene er like for gutter og jenter opp til 15 år og innebærer størst 
endring for små barn, jamfør figurene nedenfor. Endringen påvirker kun flagging av høye 
eller lave verdier ved rapportering - selve analysemetoden er uendret .

De nye referanseområdene er:

Jenter og gutter
Navlestrengsblod:  46 - 86 µmol/L
0-14 dager: 27 - 81 µmol/L
15-60 dager: 21 - 58 µmol/L
2-12 mnd: 14 - 34 µmol/L
1-2 år: 15 - 31 µmol/L
3-4 år: 23 - 37 µmol/L 
5-6 år: 25 - 42 µmol/L
7-8 år: 30 - 48  µmol/L
9-10 år: 28 - 57  µmol/L
11-12 år: 37 - 63  µmol/L  
13-14 år: 40 - 72  µmol/L

Jenter ≥15 år: 50 – 90  µmol/L
Gutter ≥15 år: 60 – 100  µmol/L

Figur 1 Nye referanseområder for jenter, markert med heltrukne linjer. De gamle referanse
områdene er antydet som skraverte flater
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Figur 2 Nye referanseområder for gutter, markert med heltrukne linjer. De gamle referanse
områdene er antydet som skraverte flater

Referanser

1. Schlebusch, H., et al., High sensitive CRP and Creatinine: reference intervals from infancy to childhood. Pädia-

trisches Labor 2002;26:341-6 .

2. Ceriotti, F., et al., Reference intervals for serum creatinine concentrations: assessment of available data for global 

application. Clin Chem 2008;54:559-66.

Nye referanseområder for beta2-mikroglobulin i serum og heparinplasma fra 
20.11.2008
Overlege Wenche Øiestad Irgens

Basert på analyse av prøver fra 60 kvinner (alder 20-69 år) og 60 menn (alder 23-69 
år) som alle er friske blodgivere, har vi etablert nytt referanseområde for voksne . Vi har 
 samtidig endret referanseområdene for barn, men gjør oppmerksom på at grensene 
for barn er beheftet med betydelig usikkerhet, siden de er tilpasset fra litteratur . Selve 
 analysemetoden er uendret .

Jenter og gutter
1-30 dager:  1,6 - 4,6  mg/L
1-6 mnd:  1,0 - 3,8  mg/L
6-12 mnd:  0,9 - 3,1  mg/L
>12 mnd:  1,2 - 2,2  mg/L

Voksne: 1,2 - 2,2  mg/L
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Nye referanseområder for 17-OH-progesteron i serum fra 15.12.2008
Overlege Morten Lindberg

Referanseområdene for voksne er oppgitt av produsenten . Referanseområdene for barn 
er hentet fra litteratur . Analysemetoden er egentlig uendret, men i forbindelse med inn-
føring av de nye referanseområdene tar vi bort en omregningsfaktor, så verdier målt etter 
15 .12 .2008 blir gjennomsnittlig 20 % lavere enn verdier målt før den datoen .

Jenter og gutter 
4 dager-2 mnd: < 10,9  nmol/L
2 mnd-12 år: < 4,7  nmol/L

Jenter 12-15 år: 0,5 – 8,0  nmol/L

Gutter 12-16 år: 0,3 – 5,4  nmol/L

Kvinner
follikkelfase: 0,6 – 5,5  nmol/L
Lutealfase: 0,7 – 14,2  nmol/L
Østrogenbehandling: 0,5 – 7,6  nmol/L
Postmenopausale: 0,6 – 5,2  nmol/L

Menn: 1,8 – 10,4  nmol/L

Kilde: Ranke MB. Diagnostics of Endrocrine Functions in Children and Adolescents. Karger, 2003:377-8.

Nedleggelse av analyser
Overlege Wenche Øiestad Irgens

S-1,25-(OH)2-vitamin D-analysen nedlegges fra 15. desember 2008
Konsentrasjonen av 1,25-(OH)2-vitamin D egner seg ikke til påvisning av vitamin D- 
mangel, fordi nivåene i denne situasjon vil være normale eller av og til forhøyede som 
et resultat av sekundær hyperparathyroidisme (Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl 
J Med 2007;357:266-81) . Vitamin D-status vurderes best med måling av 25-OH-vitamin 
D . Indikasjon for måling av 1,25-(OH)2-vitamin D er meget begrenset, men hvis analysen 
blir rekvirert fra sykehusets leger, vil vi oversende prøven til Aker universitetssykehus . 
Derimot kan vi ikke påta oss rutinemessig videresending av slike prøver fra primærhelse-
tjenesten .

S-lysozym-analysen nedlegges fra 15. januar 2009
Denne analysen har blant annet vært brukt i kontroll av leukemipasienter, men i dag har 
den ingen velbegrunnet indikasjon . 
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Viktig informasjon til rekvirenter i primærhelsetjenesten
Seksjonsleder Solveig Winther og fagansvarlig bioingeniør Berit Rønning

Videreformidling av prøveresultater på analyser utført ved legekontoret
Vi gjør oppmerksom på at Avdeling for medisinsk biokjemi ikke videreformidler 
prøveresultater på analyser utført av legekontor til St . Olav Hospital sine poliklinikker . 
Med dette menes prøveresultater påført rekvisisjoner og på egne lapper, for eksempel SR, 
urinstrimmelundersøkelse osv . 

Dersom slike prøveresultater legges i en konvolutt adressert til den aktuelle poliklinikk, vil 
våre sjåfører i hente/bringe-tjenesten videreformidle disse konvoluttene på lik linje med 
annen post til sykehuset .

Emballering av forsendelser av biologisk materiale for postsendinger
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en forskrift for  forsendelse 
av smittefarlig biologisk materiale .

Kravet for konvolutter er en tilstrekkelig sterk ytteremballasje som kan motstå støt og 
belastninger som normalt forekommer under transport, med en sidestørrelse på minst 
10 x 14 cm .

Kravet til merking av slike konvolutter er som følger :
• Avsenders navn, adresse og tele fonnr.
• Mottakers navn og adresse
• Varenavnet «Biologisk stoff kategori B» (bokstavstørrelse minst 6 mm høye) skal 

plasseres ved siden av UN 3373 symbolet
• Krav om UN 3373 symbol - se konvolutt på bildet
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Hittil har våre rekvirenter fått gratis konvolutter fra sykehuset, men fra nyttår ser vi oss 
nødt til å få dekket våre utgifter . Godkjente konvolutter kan kjøpes via Logistikk og for-
syning ved St . Olavs Hospital Hf Varenr 802237 - ferdigfrankerte konvolutter . Som før 
benyttes vanlig bestillingsskjema for prøvetakingsutstyr .

Nyrekonkrement 
Avdeling for medisinsk biokjemi utfører ikke lenger nyrekonkrement-analyse .

Rekvirentkoder
Avdeling for medisinsk biokjemi har i senere tid mottatt et økende antall klager på at vi ved 
registrering av prøver velger feil rekvirent . Dette medfører at det blir sendt svar rapporter 
til rekvirenter som ikke har kjennskap til pasienten og det er brudd på taushetsplikten . I 
tillegg medfører dette forlenget svartid . Vi tar dette svært alvorlig og for å forbedre oss 
behøver vi hjelp fra våre rekvirenter .
Det er viktig at rekvisisjonen inneholder all nødvendig informasjon om rekvirenten før 
den sendes sammen med prøvene til oss . Med dette menes legens fulle navn, evt . hvilket 
legekontor vedkommende tilhører og rekvirentkode som gjelder for St . Olavs Hospital .

Vær oppmerksom på at rekvirentkoder som blir benyttet på andre sykehus kan være for-
skjellige fra de som blir brukt på St .Olavs Hospital .

På svarrapporter fra St .Olavs Hospital, vil det på nederste linje på svarrapporten stå 
hvilken kode som gjelder: «Takk for at du bruker rekvirentkode xxxxx» . Denne koden skrives 
på rekvisisjonen i rubrikken for rekvirentkode .

Dersom det er behov for ny rekvirentkode eller for å endre opplysninger som er knyttet til 
eksisterende kode, må eget skjema fylles ut. Dette finnes på Laboratoriemedisinsk klinikk 
sine hjemmesider under www .stolav .no/medisinskbiokjemi .
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Riktig rør og rett antall for eksterne rekvirenter
Oppdatert oktober 2008

Leukocytter Hemoglobin ferritin PT-INR

Diff.telling MCV/MCH Jern/TIBC Cephotest*

Neutro/Lymfo Retikulocytter Kobalamin B12 fibrinogen

Eosinofile Trombocytter Folat i serum D-dimer*

Mononukleose Syre/base Haptoglobin Antitrombin ATIII*

SR   LD 

Natrium Glukose CK CRP

Kalium HbA1c ALAT Troponin T

Kreatinin Urat GT Kolesterol

Karbamin Osmolalitet ALP Triglyserider

Kalsium Albumin Bilirubin, total HDL-kolesterol

fosfat GfR, estimert Amylase LDL-kolesterol

TSH fSH β-hCG PTH *

Fritt Tyroksin(FT4) LH DHEAS ACTH *

Veksthormon Prolaktin SHBG Kortisol

IGF-1 * Progesteron Androstendion 25 OH-vitamin D

C-peptid Østradiol Renin * 1,25 (OH)2-vit D

Metanefriner * Testosteron Aldosteron ACE PK

IgG Magnesium PSA Bikarbonat

Ig A Aluminium * CEA Total protein

Ig M Sink * AFP Lipase

Serumelektroforese Kobber * CA 125 CK-MB

Frie lette lg-kjeder Bly * CA 19-9 Asat

(Kappa/Lamda) Homocystein* NSE CD4/CD8 Ratio

 Metylmalonsyre Kromogranin A 

Analyser merket med * - se brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling. Hver gruppe trenger ett rør!

 Ovenstående grupper trenger alle hvert sitt serum-gelrør

 Ovenstående grupper trenger alle hvert sitt EDTA-rør
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 Ovenstående grupper trenger alle hvert sitt citratrør

Spesiell prøvetaking
Mononukleose: Analysen overført til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, 
 «Serum-Epstein-Barr virus antistoff (EBV)»
SR: Utføres ikke på tilsendte prøver
Syre/base: Utføres ikke på tilsendte prøver
Cephotest: Holdbarhet 4 timer
fibrinogen/ Begrenset holdbarhet . Se brukerhåndbok
D-dimer/AT3: Avpipeter plasma før sending og merk glasset «citrat-plasma»
Metanefriner: EDTA-plasma . fryseprøve, se brukerhåndbok
ACTH: EDTA-plasma. Fryseprøve, se brukerhåndbok
IGf-1/PTH: Serum . fryseprøve . Trenger ikke ankomme frosset hvis den 
 ankommer laboratoriet samme dag som prøven ble tatt 
Homocystein: EDTA-plasma . Må sentrifugeres og avpip . innen 30 min .
Renin:  EDTA-plasma . Må oppbevares i romtemperatur
Aluminium: Spormetallrør . Mørk grønn kork
Bly: Natrium-heparin rør . Mørk grønn kork med sort ring . 
 Skal ikke sentrifugeres
Sink og kobber: Spormetallrør . Mørk grønn kork . Serum gelrør av typen Vacuette  
 kan benyttes . Spesiell behandling, se brukerhåndbok
CK-MB: Serum. Holdbarhet kun 8 timer i romtemperatur, må sendes frosset

Serologi: 1 serum gelrør     
 Hvis det er rekvirert 
 rubella, HIV og/eller hepatitt-analyse – 2 rør 

PCR-analyser: 1 EDTA-rør 

    
Allergi:  1-2 serum gelrør    

Immunologi:  1-2 serum gelrør  
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AVDELING fOR MEDISINSK MIKROBIOLOGI
Serologiske analyser: Tydelig økning i kliniske opplysninger
Overlege Andreas Christensen

Antallet serologiske prøver med ledsagende kliniske opplysninger har økt betydelig etter 
at ny ordning for mottak av serologiske prøver ble innført i september 2008 (for mer infor-
masjon se LABnytt nr 2, 2008) . Vi ønsker med dette å takke våre rekvirenter. Den daglige 
prøvevurdering har blitt langt lettere.

Vi mottar fortsatt enkelte rekvisisjoner der kliniske opplysninger mangler, og har merket 
oss noen problemstillinger som flere har opplevd som vanskelige. Dette gjelder enkelt-
analyser der problemstillingen føles innlysende, og situasjoner der indikasjonen, for 
 eksempel en HIV-test, er av svært sensitiv natur .

Kort sagt så er det ikke mange stikkordene vi forlanger . Ønsker man for eksempel en  
 Epstein-Barr-virus-test, så mener mange at det bør være innlysende at det er mono-
nukleose som er indikasjonen . Slik er det ikke alltid, så skriv likevel for eksempel: «Mono-
nukleose?», «MNI?» evt . «faryngotonsilitt i én uke» . Mononukleose er riktignok den 
 vanligste indikasjonen for EBV-serologi, men i noen tilfeller dreier det seg for eksempel 
om utredning for kronisk tretthetssyndrom . Opplysninger om dette er avgjørende for valg 
av supplerende EBV-analyser .

Når det gjelder svært sensitive problemstillinger, så vil det holde at det står for eksempel 
«Ønsker HIV-test» . Dette er indikasjon god nok for denne testen, og vil gi oss et hint om 
at pasienten ikke har en akutt sykdomstilstand som kan kreve supplerende analyser og 
evt . telefonisk svar . Det er ikke nødvendig å føre psykiatriske vurderinger på rekvisisjo-
nen .

Ved en alminnelig graviditetskontroll er det nok å krysse av i boksen for «Gravid» og føye 
til svangerskapsuke .

Vi vil igjen minne om at tidsanamnesen er svært viktig for vurdering av serologiske  
 analyser, så vennligst oppgi tid siden symptomstart for alle ikke-kroniske tilstander .

Aerob dyrkning av underlivsprøver er svært sjeldent indisert
Overlege Andreas Christensen og Jan Egil Afset

Avdeling for medisinsk mikrobiologi mottar hver uke et stort antall underlivsprøver fra 
kvinner med vaginose, vaginitt eller vaginal utflod. For mange av prøvene mangler  kliniske 
opplysninger, og ut fra gjeldende retningslinjer antas flesteparten av disse undersøkelsene 
å være unødvendige . 

Vaginose har vi tidligere omtalt i LABnytt nr 1, 2008 . Denne diagnosen stilles uavhengig av 
aerob dyrkning, og som oftest også uten gardnerella-dyrkning . Dersom det er ønskelig kan 
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laboratoriet være behjelpelig med mikroskopisk vurdering av utstryk av vaginal  utflod. Ved 
vaginitt eller cervicitt kan det være aktuelt å foreta dyrkning for sopp eller Trichomonas,  
og ved mistanke om seksuelt overførbar sykdom vil dyrkning for gonokokker og PCR 
for Chlamydia trachomatis være aktuelt . Dette er alle undersøkelser som må rekvireres 
 separat . Sopp- og gonokokkdyrkning inngår ikke i alminnelig aerob dyrkning .

Aerob dyrkning skal utføres på endometrieprøver ved spørsmål om endometritt samt 
på andre mer invasive prøver (for eksempel spiraler, abscessaspirater og biopsier) . 
I slike tilfeller  er det dessuten indisert med anaerob dyrkning . Det er viktig å unngå 
 kontaminasjon av denne type prøvemateriale med vaginalflora, og prøven må transport-
eres  hurtig til laboratoriet . Aerob dyrkning av vaginalprøver er også indisert ved spørsmål 
om vaginitt med invasivt eller erosivt preg slik man kan se ved infeksjoner med gruppe 
A-streptokokker (og en sjelden gang også andre bakterier) .

Størstedelen av vaginalprøvene vi mottar til aerob dyrkning er ikke tatt på slike indika-
sjoner . Prøver tatt uten god indikasjon gir ofte funn som villeder mer enn de veileder, og 
kan føre til unødvendig eller feil behandling . for å redusere dette problemet vil vi derfor 
innføre følgende retningslinjer for utførelse av aerob dyrkning av underlivsprøver:
• Rekvisisjonen må være påført kliniske opplysninger som gjør det klart at man 

 mistenker en erosiv vulvovaginitt .

for øvrig vil følgende prøver alltid bli undersøkt:
• Abscessinnhold og annet materiale tatt etter invasive prosedyrer.
• Prøver fra gravide i siste del av svangerskapet (først og fremst for GBS-screening).
• Prøver tatt av jenter i prepubertetsalder.
• Prøver fra pasienter innlagt i sykehus. 

I alle tilfeller vil kliniske opplysninger samt opplysninger om hvordan prøven er tatt være 
av stor betydning for bakteriologisk vurdering .

Prøver som ikke faller inn under disse kriteriene vil bli kastet og besvart med følgende 
kommentar: «Prøven ikke undersøkt . Aerob dyrkning av underlivsprøver gjøres kun på 
spesielle indikasjoner . Se www .stolav .no/mikrobiologi for mer informasjon .»

Gonokokkdyrkning, Trichomonas- og soppdyrkning vil bli utført som før .

Se for øvrig Mikronytt nr 15 (2004) som ligger under «Nyheter» på vår hjemmeside for 
en mer utførlig beskrivelse av denne problematikken . Se også «Retningslinjer for bruk av 
antibiotika i primærhelsetjenesten»: http://www .antibiotikasenteret .no/veileder .html 

Konklusjon: Laboratoriet mottar mange prøver til aerob dyrkning av vaginalprøver . Denne 
type undersøkelse er sjelden indisert . Vi innfører derfor nå krav til angivelse av kliniske 
opplysninger med spesifikk begrunnelse for at undersøkelsen skal bli utført.
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Antibiotikaresistens blant urinveispatogene bakterier i polikliniske prøver 
analysert ved St. Olavs Hospital i 2007
Overlege Tor Monsen

Fordeling av bakterier
I løpet av 2007 analyserte St . Olavs Hospital 21500 polikliniske urinprøver . Av analyserte 
prøver med art- og resistensbestemmelse var E. coli den dominerende bakterien . E. coli 
utgjør cirka 70 %, Enterococcus spp 9 %, Klebsiella spp 7 %, Proteus mirabilis 4 % og Staphy
lococcus saprophyticus 3 % . Blant kvinner i fertil alder kan S. saprophyticus utgjøre opp til 15 
% av urinveispatogenene arter ved ukomplisert urinveisinfeksjon (UVI) . 

fordelingen av bakteriearter er som man kan forvente i et poliklinisk materiale . 

Antibiotikaresistens 
Generelt er trimetoprim, nitrofurantoin, mecillinam og ampicillin bra preparater for 
 empirisk behandling av ukomplisert UVI hos polikliniske pasienter (ikke gravide kvinner) .  
Ved behandling av UVI er det viktig att man skifter i bruken av preparat for å minske 
risikoen for resistensutvikling . 

Av antibiotika er trimetoprim og ampicillin de preparatene som er minst egnet for  empirisk 
behandling . 15-20% av isolatene er resistente mot trimetoprim . for E. coli er 33 %  resistent 
(R) mot ampicillin (67 % intermediært følsom) . Av øvrige antibiotika  foreligger en lav 
resistens mot nitrofurantoin og mecillinam . Disse preparatene viser ingen tendens til 
resistensutvikling til tross for at preparatene har vært på markedet i decennier .

S. saprophyticus er in vitro «resistent» mot mecillinam, men preparatet kan tross det  
 forventes å ha effekt ved behandling av infeksjoner med denne type bakterie .

Generelt er resistensen mot kinoloner økende, og denne type av preparat bør reserveres 
for behandling av pyelonefritter og komplisert UVI (således ikke ved ukomplisert UVI) . 

for trimetoprim-sulfa er resistenstallene «identiske» med dem for trimetoprim .

Tabell Prosent antibiotika-sensitive bakterieisolat i polikliniske urinprøver, analysert ved 
St . Olavs hospital, Trondheim, i perioden 01 .01 .2007-31 .12 .2007

  Bakterie (antall isolater)

Antibakterielt E.coli Enterokokker spp Klebsiella spp Proteus mirabilis S.saprophyticus
middel  (8095)  (997) (742) (472) (343)

Trimetoprim a)  85 81 85 81 100

Nitrofurantoin 98 99 42 0 100

Mecillinam 98 - 83 88 0 c)

Ampicillin  0 b) 100 0 78 -

a) Sifrene for trimetoprim-sulfa er stort sett identiske med resistenstallene for trimetoprim

b) 67 % av E . coli isolatene er intermediært (I) følsom for ampicillin, 33 % ampicillin resistente (R)

c) Behandlingseffekt kan forventes med mecillinam overfor S . Saprophyticus



Mer informasjon om UVI:
http://www .helsebiblioteket .no/microsite/Antibiotikaretningslinjer/7+Sykdommer/7 .5+I
nfeksjoner+i+urinveiene

Diagnostikk av influensa utføres kun med PCR 
Overlege Svein Arne Nordbø

Fra og med kommende vintersesong utføres diagnostikk av influensa kun med PCR.

I likhet med andre universitetssykehus vil også Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved 
St. Olavs Hospital slutte med serologiske undersøkelser for influensavirus. Vår avdeling 
har tidligere tilbudt antistoffundersøkelser i influensasesongen, men vil ikke tilby dette 
kommende vintersesong . 

Grunnen til dette er at moderne PCR-baserte metoder er raskere og bedre til påvisning 
av en influensavirusinfeksjon i akuttstadiet. Det anbefales derfor at det tas halsprøve 
eller  dyp neseprøve fra pasienter med mistenkt influensa, og at prøven sendes på virus-
transportmedium til laboratoriet . Virocult prøvetakingsutstyr (pensel med grønn kork i 
 plasthylse) kan sendes uten nedkjøling, og har lang holdbarhet i romtemperatur (bestilles 
fra Logistikk og forsyning, St . Olavs Hospital) . 

Influensavirus-DNA kan påvises i minst 1 uke etter symptomdebut, og samme prøve 
kan benyttes til å undersøke på de fleste andre luftveisvirus, samt kikhoste, Mycoplasma 
 pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae.

Liste over forekomst av aktuelle luftveisagens finnes på vår hjemmeside: 
http://www .stolav .no/mikrobiologi under lenken «Ukeoversikt over smittestoffer funnet 
i luftveisprøver» .

Serologiske undersøkelser ved luftveisinfeksjoner er mangelfulle, gir sen diagnose og får 
sjelden terapeutiske konsekvenser. Høye influensavirustitre kan holde seg i lang tid og 
gi villedende tolkningsresultater . Det anbefales derfor at man tar nese- eller halsprøve i 
stedet for blodprøve for å diagnostisere aktuelle luftveisinfeksjoner .
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Avsender: 
Laboratoriemedisinsk klinikk 
St . Olavs Hospital

Kontakt labnytt: post .lab@stolav .no
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