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Avdeling for immunologi og
transfusjonsmedisin
Komplementaktivitet – det vil heretter gis ut svar på alle tre aktiveringsveier
Overlege Anne Dorthea Rø

Komplementaktivitet vil fra 1.september 2010 besvares som aktivitet i de tre reaksjonsveiene:
• Klassisk aktivering
• Alternativ aktivering
• MBL (”mannosebindende lektin”) aktivering
Dette vil gi et mer komplett bilde av komplementfunksjonen og vil være særlig viktig ved
immunsviktutredning.
Alvorlig svikt regnes ved verdier < 10 %.
Lave verdier indikerer enten primær mangel av en eller flere komplementfaktorer,
eller økt forbruk.
Primære komplementdefekter kan gi økt infeksjonstendens eller SLE- lignende auto
immunitetssymptomer.
Økt forbruk av komplementfaktorer kan forekomme ved for eksempel SLE med høy grad
av sykdomsaktivitet.
Vær oppmerksom på at feil håndtering av prøvematerialet kan gi falskt for lave svar.
Det er særlig den klassiske og den alternative veien som er av størst klinisk betydning,
da inntil 10 % av friske kan ha lav komplementaktivitet via MBL aktivering.
Ved å kombinere svarene fra de tre aktiveringsveiene kan det indikere følgende mangler:
Klassisk

Lektin

Alternativ

+

+

+

Normal

-

+

+

C1q, C1r, C1s

+

+

-

Properdin, factor B,D

+

-

+

MBL, MASP2

-

-

-

C3, C5, C6, C7, C8, C9

-

-

+

C4, C2

+ normal, - redusert
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Mulig mangel

Avdeling for klinisk farmakologi
RELIS fremstår i ny drakt
Cand.pharm.ene Ann-Katrin Eriksen, RELIS Midt-Norge, Kristian Lund Forsberg, RELIS Nord-Norge, Halldis
Kartveit Høyland, RELIS Vest, Pål-Didrik Hoff Roland, RELIS Midt-Norge, Tone Westergren, RELIS Sør-Øst og
Børge Myrlund Larsen, RELIS Sør-Øst

Mandag 22. mars ble RELIS sin hjemmeside relansert og den fremstår nå i en ny og
mer moderne drakt. Målet har vært å bedre brukervennligheten ved blant annet å
gjøre ressursene på nettsiden mer synlige og tilgjengelige for brukerne.
Bedre brukervennlighet
De samme ressursene brukerne er kjent med fra tidligere vil være tilgjengelig på den nye
hjemmesiden, men oppbyggingen er noe endret på nye www.relis.no. Forsiden inneholder sentrale funksjoner som: Søk i tidligere besvarte legemiddelspørsmål, visning av
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nyeste utredninger fra RELIS, mulighet for å stille legemiddelspørsmål via spørsmålsskjema, samt informasjon om og skjema for bivirkningsmelding til RELIS. Det har vært
ønskelig å gjøre disse tjenestene mer synlig for brukeren, som da enkelt kan orientere
seg videre direkte fra forsiden. Søkeboksen, «Kan RELIS allerede ha svart?» er plassert
på forsiden for at brukerne våre lettere skal få tilgang på ressursene som RELIS innehar
på hjemmesiden og i databasen. I menylinjen øverst finner man blant annet tidligere
RELIS-publikasjoner, aktualiteter på legemiddelområdet og bivirknings nyheter.
Enklere søkefunksjon
En av forbedringene på den nye hjemmesiden er søkefunksjonen. Tidligere var man nødt
til å søke på hjemmesiden og i databasen over besvarte henvendelser hver for seg. Nå vil
et søk gi brukeren treff både i publiserte saker på www.relis.no, og i databasen samtidig,
sortert i separate lister. Dette gjør det enklere for brukeren å få en god oversikt over alle
de ressursene RELIS har tilgjengelig om det aktuelle temaet, samt om problemstillingen
er besvart i en tidligere henvendelse eller er en publikasjon fra RELIS. Søk direkte i RELISdatabasen er fremdeles tilgjengelig for brukerne som før, gjennom lenken Avansert søk.
Nyhetsbrevet
På nettsiden til RELIS er det frem deles mulighet til å melde seg på for å motta
nyhetsbrevet til RELIS for faglig oppdatering. Nyhetsbrevet sendes ut jevnlig og vil inneholde svar på aktuelle legemiddelspørsmål, samt andre publikasjoner fra RELIS. De som
allerede er abonnenter på nyhetsbrevet videreføres til ny løsning og trenger derfor ikke
ny påmelding.
Gi oss respons!
Nettressursene til RELIS vil stadig være under utvikling og vi ønsker å imøtekomme
behovene helsepersonell har på legemiddelområdet. Ta gjerne kontakt via e-post
(webmaster@legemidler.no) ved spørsmål om bruk av, kommentarer til eller feil på den
nye hjemmesiden. Du kan også kontakte RELIS i den enkelte helseregion.
Kontaktinformasjon finnes på www.relis.no. Vi ønsker nye og gamle brukere velkommen
til nye www.relis.no, og håper alle finner seg til rette på den nye hjemmesiden!
Denne artikkelen er publisert i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 4/2010
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Avdeling for medisinsk biokjemi
Citrat- rør (blå topp) - rett blodprøvetaking
Seksjonsleder Per H. Hepsø

Citrat-rør må fylles tilstrekkelig med blod for at prøvetakingsrøret skal
kunne benyttes til koagulasjonsanalyser. På grunn av væsketilsetningen
i rør med blå topp, må de alltid fylles med blod til nivå innenfor den
sorte pilen på røret.
Blodprøven vil ikke bli analysert dersom det ikke er blod til dette nivået,
noe som gir merarbeid for prøvetaker og er til ulempe for pasienten som
må stikkes på nytt. Vær derfor nøye med å fylle citrat-rørene helt opp!
Følgende sjekkpunkter kan brukes for å hindre at denne feilen oppstår:
• Sjekk holdbarhetsdato på rørene. Kast rør som er utgått på dato.
Disse har ofte mistet litt av undertrykket og kan ikke trekke anbefalt
mengde blod (dette gjelder alle typer rør).
• Dersom du bruker butterfly-kanyle, kan luften i slangen «stjele» litt av blodets plass i
røret. Det kan avhjelpes ved at du bruker et ekstra citrat-rør som kasterør. Fyll da butter
fly-slangen med blod og la det komme litt blod i røret før det tas ut og kastes. Umiddel
bart etterpå setter du inn i holderen det citrat-røret som blodprøven skal tas i.
•	Vær tålmodig når blodprøven tas.

Primærhelsetjenesten – oppfølging av sterkt patologiske prøveresultater
Overlege Gustav Mikkelsen og overlege Arne Åsberg

Flere ganger per uke får vi analyseresultater som vi mener rekvirenten omgående bør få
kjennskap til. Det kan dreie seg om svært høye PT-INR-resultater, svært høye eller svært
lave s-kaliumverdier, eller andre resultater som tyder på at pasienten kan ha behov for
øyeblikkelig helsehjelp. Skjer dette i åpningstiden til primærlegekontoret, får vi nesten
alltid gitt telefonisk beskjed. Men situasjonen oppstår som regel om ettermiddagen
eller kvelden når vi analyserer blodprøver som primærhelsetjenesten har tatt tidligere
på dagen.
I slike tilfeller forsøker vakthavende lege ved laboratoriet først å kontakte pasienten, men
stundom må vi kontakte legevakten eller legge pasienten inn i sykehus. I noen tilfeller
forsøker vi også å få tak i rekvirenten, og hvis vi er så heldige å få kontakt, kan rekvirenten
som regel løse saken fort og effektivt.
Det er imidlertid ikke sjelden at pasienter blir akutt lagt inn i sykehuset eller henvist til
legevakten på grunn av ekstreme laboratorieresultater. En del av disse innleggelsene og
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henvisningene er unødvendige og kunne vært unngått hvis rekvirenten på rekvisisjonen
gav opplysninger om problemstilling eller telefonnummer for kontakt om resultat.
Kanskje den høye PT-INR-verdien var en kontroll av et prøveresultat utført ved lege
kontoret samme dag, og nødvendige tiltak var allerede satt i verk. Eller motsatt – kanskje
funnet var litt uventet og pasienten hadde virkelig behov for øyeblikkelig legehjelp.
Siden laboratoriet oftest har svært begrenset informasjon om pasienten, vil den som
har rekvirert prøven alltid ha et bedre grunnlag for å avgjøre hvilke tiltak som er mest
hensiktsmessige.
Vår oppfordring til primærleger er derfor:
• Hvis du vet at et unormalt prøveresultat kan forventes og at det kan kreve raske tiltak
– oppgi da på rekvisisjonen hvordan vi kan kontakte deg eller andre som skal følge opp
saken!
• Hvis du vet at et unormalt prøveresultat kan forventes, men at dette er en kontroll og
ikke krever raske tiltak - oppgi det på rekvisisjonen!
• Dette gjelder spesielt ved følgende analyser: S-kalium, s-kalsium, p-PT-INR, s-glukose,
s-troponin T.
Rekvirenter kan når som helst ta kontakt med laboratoriet på telefon 72573175 dersom
det er behov for å få vite analyseresultater som skal følges opp raskt. Prøvene som er
levert av hente-bringetjenesten analyseres oftest i tidsrommet kl 17-21.

Åpningstider ved prøvetakingspoliklinikkene sommeren 2010
Seksjonsleder Per. H. Hepsø

Lokalisering

Åpningstider i sommer

Akutten og Hjerte-Lunge-senter, 1. etasje

kl 0745−1430

Bevegelsessenter, 1. etasje

Kl 0745−1100 og kl 1200−1430. Fredager åpent til kl 1000
Sommerstengt f.o.m. 12/7 t.o.m. 30/7. Benytt satelitt
laboratoriet i Akutten og Hjerte-Lunge senter, 1. etasje

Gastrosenter, 1. etasje

Kl 0745−1500. Fredager stengt kl 1100−1200

Kvinne-Barn-senter, 1. etasje

Kl 0930−1100 og kl 1200−1430

Orkdal sykehus

Kl. 0815-1400
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Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL) og multiresistens hos gram
negative stavbakterier
Overlege, smittevern Kjersti Wik Larssen

De siste årene har vi sett en bekymringsfull økning av antibiotikaresistens hos klinisk
viktige gramnegative stavbakterier som Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa og Acinetobacter baumannii (1,2).
Årsaken til denne økningen er internasjonal spredning av bredspektrede betalaktamaser
(ESBL) som er enzymer som kan bryte ned penicilliner, cefalosporiner og i noen tilfeller
også karbapenemer. Disse enzymene kan overføres mellom bakterier via mobile genetiske
elementer, og er ofte koblet til andre resistensgener, slik at bakterier som erverver ESBL ofte
er resistente mot for eksempel aminoglykosider, trimetoprim-sulfa og f luorokinoloner i tillegg. Multiresistens innebærer at stammen er resistent mot ≥ 3 ulike klasser vanlig brukte
antibiotika. Multiresistens medfører at antall antimikrobielle midler tilgjengelig for behandling av infeksjoner kan være svært begrenset. Sykehusinnleggelse kan bli nødvendig for å gi
intravenøs behandling på grunn av mangel på peroralealternativer, og i enkelte tilfeller kan
mikrobene være resistente mot alle tilgjengeligeantimikrobielle midler. Bekymringen for at
vi nærmer oss ”slutten på antibiotika-æraen” er reell. Multiresistente bakterier forventes å bli
en stor utfordring for både kommunehelsetjenesten og sykehus i årene fremover.
Også i Norge og de øvrige nordiske landene som tradisjonelt har hatt lav forekomst av
resistens, er det en økende påvisning av slike mikrober. Det har vært flere store utbrudd
med ESBL-produserende E. coli og K. pneumoniae ved sykehus i både Sverige og Norge.
Mange som har fått påvist slike mikrober utvikler langvarig bærerskap. Etter utbruddet
ved nyfødtavdelingen ved Universitetssykehuset i Stavanger var 92 % fortsatt bærere av
ESBL-positiv Klebsiella i tarm ni måneder senere (3), og i Sverige var 26 % fortsatt bærere
av ESBL- positiv E. coli 17-33 måneder etter første påvisning (4). Det finnes ingen metode
som enkelt kan si om man er kvitt mikroben eller ikke. Selv om repeterte dyrkningsprøver
skulle være negative vil det være mulighet for at fremtidige antibiotikakurer kan selektere
frem resistente mikrober igjen. I Norge er det ingen meldeplikt for disse mikrobene, men
Sverige har hatt dette siden 2007. Der er antallet meldte tilfeller med ESBL høyere enn
antallet MRSA-tilfeller.
Ved St. Olavs Hospital HF påvises ESBL-resistens oftest i E. coli fra urinprøver. I 2009
ble det påvist ESBL hos 88 pasienter hvor 25 var innlagte, 54 var polikliniske og ni var fra
sykehjem. 79 av prøvene var urinprøver, tre var blodkulturer og seks var fra annet prøve
materiale. 85 av isolatene var E. coli, ett var K. pneumoniae og ett var Shigella sonnei.
I tillegg påviste vi åtte multiresistente Pseudomonas og fem multiresistente Acinetobacter
baumannii.
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Mange av pasientene har residiverende urinveisinfeksjoner med ESBL-positive E. coli
og det er viktig at sykehus, andre helseinstitusjoner og fastleger er klar over dette. Både
ved innleggelse og ved utskriving fra sykehus og andre helseinstitusjoner er det viktig å
opplyse om både tidligere og ferske funn av slike mikrober.
For å følge opp nasjonale anbefalinger fra folkehelseinstituttet (5) har St. Olavs Hospital
HF innført en egen prosedyre for forebygging og oppfølging av pasienter med ESBL og
multiresistente gramnegative stavbakterier (6). Dette for å hindre økning i forekomst
og videre spredning av slike mikrober på sykehuset. Prosedyren går i hovedsak ut på
kontaktsmitteisolering av innlagte pasienter og på god etterlevelse av basale smittevernrutiner med særlig vekt på god håndhygiene. Pasienter som får påvist infeksjon
eller bærerskap med slike mikrober bør instrueres i korrekt håndhygiene. Videre skal
journalen merkes med ESBL/multiresistent gramnegativ stavbakterie under «kritisk
informasjon» slik at smitteregimet kan ivaretas. Samtidig vil legen få et varsel om at det
hos denne pasientgruppen er risiko for infeksjon med en mikrobe som krever spesielle
terapeutiske overveielser.
Referanser:
1.	 Coque TM, Baquero F, Canton R. Increasing prevalence of ESBL-producing entero
bacteriaceae in Europe. Eurosurveillance 2008; 13: 573-83.
2.	Souli M, Galani I, Giamarellou H. Emergence of extensively drug-resistant and
pandrug-resistant Gram-negative bacilli in Europe. Eurosurveillance 2008; 13: 584-96.
3.	Löhr IH, Rettedal S, Øymar K et al. Characterization of CTX_M-15 producing Klebsiella
pneumoniae associated with an outbreak in a neonatal intensive care unit. A follow
up study shows long-term faecal colonization and transmission to family members.
Abstract O401, 20th ECCMID, Vienna, Austria 10-13 April 2010.
4.	Alsterlund R, Carlsson B, Gezelius L et al.Multiresistent CTX-M_15 ESBL-producing
Escherichia coli in southern Sweden: Description of an outbreak. Scand J Infect Dis
2009; 41: 410-5.
5.	Forebygging og kontroll av spredning av multiresistente gramnegative stavbakterier
og ESBL-holdige bakterier i helseinstitusjoner. www.fhi.no.
6.	ESBL og andre multiresistente Gramnegative stavbakterier: forebygging og oppfølging.
EQS dokument 17311.
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Avdeling for patologi og medisinsk
g enetikk
Negler og histologi
Overlege Marianne Birgitte Brekke

Avdeling for patologi og medisinsk genetikk mottar jevnlig negler for diagnostikk. Den
vanligste årsaken til å sende slikt materiale er påvisning av sopp. Det er viktig at våre
rekvirenter er klar over at materialet da må sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi
og at det IKKE skal sendes på formalin.
Negler består utelukkende av keratin. Materialet er svært hardt og derfor uegnet til å lage
snitt av. Vi har per i dag ingen god metode for mykgjøring av negler til dette formålet.
Histologisk undersøkelse av selve neglen sier dessuten lite om de underliggende sykdomsprosesser som gir negleforandringene (psoriasis, nevuscelletumores, melanomer
osv). Dersom det er slike forhold som ønskes kartlagt, må rekvirentene sende egnet
materiale fra affisert negleseng/hud.

Til alle som steller og klargjør døde/fostre for utbæring
Preparant Oddgeir Risa Jacobsen, Frank Hoff og Kjersti Merete Jønland

Avdeling for patologi og medisinsk genetikk registrerer alle lik som bringes inn til
morsrom/kjølerom. For at de døde/fostre skal kunne registreres, må vi be alle som er
involvert i stell og merking å påse at det alltid settes på en lapp i hodeenden på utsiden
av laken med avdødes navn, fødselsnummer (elleve siffer) og rekvirentkode. Bruk av
rekvirentkode i stedet for navn på sengepost, letter vårt arbeid betraktelig. Merking av
lik er behandlende avdeling sitt ansvar.
Vi har fått til et bra samarbeid med portørtjenesten, som transporterer døde ned til kjølerom. De sjekker merkelapper før de kjører ut, men de kan ikke alltid vite om det er rett
rekvirentkode som står på merkelapp.
For transport fra Føde, Gyn og barsel, skal esker merkes ut fra samme kriterier, men
her skal selve esken (ikke lokk) merkes. Der fostre har fått reservenummer, skal esken
merkes med både mor og barnets personnummer/reservenummer.
Vi vil benytte anledningen her til å takke alle som har fulgt kriteriene så langt (ca 50 % av
alle er optimalt merket) og så håper vi resten kommer etter. På forhånd takk.
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Medisinsk genetikk ved St. Olavs Hospital – endring i organisering
Seksjonsleder Inga Bjørnevoll og Wenche Sjursen

Spesialiteten medisinsk genetikk ved St. Olavs Hospital er organisert i Avdeling for
patologi og medisinsk genetikk, hvor avdelingssjef er Harald Aarset. Medisinsk genetikk
ble fra årsskiftet delt i to seksjoner; Seksjon for medisinsk genetisk poliklinikk og Seksjon
for medisinsk genetisk laboratorium:
Seksjon for medisinsk genetisk poliklinikk
Seksjonsleder/genetisk veileder: Inga Bjørnevoll
Kontaktinformasjon:
Tlf: 72 82 24 50
Fax: 72 82 24 52
Postadresse: Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim
Besøksadresse: Eirik Jarls gt. 10, 7. et.
E-post: genetikk@stolav.no
Doculive: Almen – Seksjon for medisinsk genetikk (TR.A8900)
Henvisninger og søknader – Seksjon for medisinsk genetikk (TR.A8900)
Seksjon for medisinsk genetisk laboratorium
Seksjonsleder/molekylærgenetiker. Wenche Sjursen
Kontaktinformasjon:
Tlf: 72 57 32 62: Ekspedisjon ved patologi og medisinsk genetikk
Tlf: 72 57 34 84: Genetikk laboratoriet direkte
Postadresse. Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim
Besøksadresse: Laboratoriesenteret 5. et, vest
Hvem gjør hva av genetiske analyser i Norge?
Norsk portal for medisinsk genetiske analyser (genetikkportalen) har som mål å gi en
oversikt over hvem som gjør hvilke genetiske analyser i Norge:
https://forum2.ihelse.net/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2FgenetiskeanalyserZ2Fdef
ault.aspx&reason=0&formdir=2
Denne portalen driftes av vår søsteravdeling ved Haukeland Universitetssykehus (HUS).
På grunn av midlertidige tekniske løsninger er den for tiden ikke tilgjengelig utenfor HUS
uten brukernavn og passord. Ved behov kan dette bestilles hos:
Lars Fauske, nettredaktør
Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, HUS; tlf: 55 97 53 31
lars.fauske@helse-bergen.no
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I mellomtiden kan vi ved Seksjon for medisinsk genetisk poliklinikk: Tlf: 72 82 24 50,
kunne være behjelpelige med å finne ut av hvilke laboratorier som gjør hva. Eventuelt
kan også vakthavende ved vår søsteravdeling ved Senter for medisinsk genetikk og
molekylærmedisin, HUS tlf: 55 97 54 75, være behjelpelige.
Videre er Seksjon for medisinsk genetisk laboratorium, St. Olavs Hospital i gang med å få
lagt inn sine medisinsk genetiske analyser i ”Analysesøk alle laboratorier”.
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Laboratoriemedisi
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Tapir Uttrykk

Nasjonalt sertifikat: 1660. 2010

Avsender:
Laboratoriemedisinsk klinikk
St. Olavs Hospital

Kontakt labnytt: post.lab@stolav.no
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