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Klinikkledelsen 

Klinikksjefens julehilsen 2011 
Klinikksjef  Trond Jacobsen

Julehøytiden nærmer seg. Året er snart omme, og det er tid for et tilbakeblikk. 
2011 har vært nok et år preget av omstilling, der våre ønsker om faglig produksjon og 
utvikling har blitt balansert mot kravet om budsjettkontroll. 

Innsparinger til tross – det jobbes aktivt og målrettet med å utvikle fagene. De enkelte 
avdelingene ved klinikken er fortsatt blant landets ledende, hver på sitt fagområde. 
 Mangfoldet og kompleksiteten i analyseutvalget er imponerende. 

Som del av et universitetssykehus gjennomfører Laboratoriemedisinsk klinikk (LMK) 
en kontinuerlig fagutvikling og modernisering innen alle laboratoriespesialiteter. Både 
 analyserepertoar og analysemetoder vurderes fortløpende. I 2011 har LMK igangsatt  
store endringer i analysevirksomheten ved flere spesialiteter. Målet er å forbedre 
 analysekvaliteten og ytterligere redusere svartiden. Omfattende metodeendringer foretas 
spesielt ved Avd. for klinisk farmakologi, men også flere av de andre laboratoriefagene 
gjennomfører vesentlige endringer.

LMK kan også dette året vise til gode økonomiske resultater. Det har vi klart ved lojalitet 
til beslutninger og ved at alle har bidratt på alle nivåer. Jeg er meget takknemlig over den 
innsats alle har lagt i dette arbeidet, og svært imponert over resultatet. Jeg er på det rene 
med at enkelte fagmiljøers egne interesser er tilsidesatt i denne prosessen. Målet er at økt 
kostnadseffektiv drift på sikt skaper rom for ytterligere fagutvikling gjennom fristilt tid for 
kompetanseutvikling og metodefornying. 

Vi har erfart at klinikkens interne LEAN arbeid er et verktøy for å kunne oppnå 
dette. Gjennom å fokusere på kunders ønske og behov, samt behandle alle som ledd 
i  analysekjeden som interne kunder av hverandre, er vi i stand til å ivareta de daglige 
 arbeidsoppgaver med smartere prøvelogistikk. Herved vil ansatte oppleve en bedre 
 balanse mellom oppgaver og ressurser, samtidig som samlet analysetid reduseres og svartid 
går ned. Prosessen fortsetter i 2012.

Avdeling for patologi og medisinsk genetikk har gjennom år hatt tiltagende kapasitets-
problem pga misforhold mellom antall fagpersonell og økende prøvemengde. Dette har 
ført til betydelig forlenget svartid i perioder. Varig løsning fordrer en langsiktig plan om 
styrking av egen kapasitet og endret prøveflyt gjennom bl.a. satsning på økt  automasjon. 
Som en midlertidig løsning for å redusere svartidene for alle typer prøver innen  patologi, 
ble det i sommer inngått avtale om bistand for diagnostisk patologitjeneste med 
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 Laboratorium for Patologi (Oslo). Avtalen ble inngått for 2 år, med mulig forlengelse i 
ytterligere 2 år. 

Samlet aktivitet ved LMK er høyere enn tidligere. Omlegging til økt poliklinisk behandling 
krever at prøvesvar må foreligge tidsnok til at dagbehandling kan iverksettes. Tidskravet er 
spesielt relevant for regimer innen kreftbehandling. Problemstillingen er utfordrende, men 
løsbart ved optimal pasient- og prøve logistikk og godt samarbeid mellom fagmiljøene.

LMK er regionens naturlige kraftsenter for laboratorietjenester. Fortsatt sender mange 
privatpraktiserende leger pasientprøver til laboratorium utenfor sitt eget nærområde. For å 
bedre samarbeidet med primærhelsetjenesten, og for å unngå en videre uheldig belastning 
for pasienter som blir behandlet eller kontrollert både i og utenom spesialisthelsetjenesten, 
tilbyr LMK per 1. september 2011 gratis prøvetakingsutstyr for rekvirenter i primær-
helsetjenesten innen St. Olavs Hospitals lokalsykehusområde. I tillegg ønsker klinikken 
å yte bedre service ved å være lettere tilgjengelig på telefon og internett, og klinikkens 
hjemmesider og brukerhåndbøker oppdateres. Viser til eget innlegg i dette nummer av 
LabNytt som omhandler disse forholdene mer inngående.

Klinikken har kontinuerlig fokus på kvalitet, arbeidsprosesser og systemer som sikrer 
 korrekt resultat av de enkelte analyser. Fra tidligere er Avd. for klinisk farmakologi, Avd. for 
 medisinsk biokjemi og Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin hhv. akkreditert og/
eller ISO-sertifisert. I 2011 ble også Avd. for medisinsk mikrobiologi akkreditert etter ISO 
 standard 15189. LMK fortsetter arbeidet for et klinikkharmonisert kvalitetssystem i 2012.

Som mål skal LMK tilby IKT systemer og programmer som dekker behov for gode 
produksjonssystemer, samt fremmer kommunikasjon internt og eksternt. Foreløpig er det 
dessverre ikke etablert et velfungerende elektronisk bestillings- og svarsystem for primær-
helsetjenesten. Dette gjør at datautveksling mellom primærhelsetjeneste og LMK, fortsatt 
fremstår som irriterende umoderne og upraktisk. Det er håp om at regionsovergripende 
satsing på system med bedret funksjonalitet snart kommer på plass som del av et nasjonalt 
meldingsløft i regi av Samhandlingsreformen.

Avslutningsvis ønsker jeg igjen å takke alle ansatte for deres bidrag med å utvikle LMK 
som en god faglig og sosial arbeidsplass. Dere fortjener alle en stor honnør for lojalitet og 
utholdenhet i arbeidet for klinikkens fremtid. 

Jeg takker alle våre rekvirenter for forståelse og støtte knyttet til våre utfordringer i 2011. 
Vi gjør vårt beste ut fra forutsetningene, og vi arbeider for å oppnå bedre funksjonalitet 
for alle kunder. 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.
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Utvidet tilbud til eksterne rekvirenter 
Fagansvarlig bioingeniør Berit Rønning

Laboratoriemedisinsk klinikk har i 2011 arbeidet med å forbedre sitt utadrettede tilbud for 
eksterne rekvirenter i St. Olavs Hospital sitt lokalsykehusområde.

Inneværende høst sendte vi ut en informasjonsbrosjyre til våre rekvirenter der det ble 
orientert om at St. Olavs Hospital fra september 2011 leverer gratis prøvetakingsutstyr og 
forsendelseskonvolutter til rekvirenter tilhørende vårt nedslagsfelt. Det er viktig å presisere 
at rekvirenter oppfordres til å benytte sitt lokalsykehus til analyser som finnes på deres 
analyserepertoar.

Nye og mer brukervennlige rekvisisjoner ble sendt ut i vår. Brukerhåndbøkene på våre 
nettsider er kontinuerlig under oppdatering, og det arbeides med å få nettsidene mer 
 brukervennlige. 

I den forbindelse har vi også lagt inn en «hurtigknapp» (LABORATORIEMEDISIN) på 
nettadressen www.stolav.no som gjør at man kommer direkte inn på Laboratoriemedisinsk 
klinikk. Derved slipper man å gå via «fag» som tidligere. Alternativt kan man skrive  
www.stolav.no/lab direkte i adressefeltet.

Som mål skal LMK tilby IKT systemer og programmer som dekker behov for gode produksjonssystemer, 
samt fremmer kommunikasjon internt og eksternt. Foreløpig er det dessverre ikke etablert et 
velfungerende elektronisk bestillings- og svarsystem for primærhelsetjenesten. Dette gjør at 
datautveksling mellom primærhelsetjeneste og LMK, fortsatt fremstår som irriterende umoderne og 
upraktisk. Det er håp om at regionsovergripende satsing på system med bedret funksjonalitet snart 
kommer på plass som del av et nasjonalt meldingsløft i regi av Samhandlingsreformen. 

Avslutningsvis ønsker jeg igjen å takke alle ansatte for deres bidrag med å utvikle LMK som en god 
faglig og sosial arbeidsplass. Dere fortjener alle en stor honnør for lojalitet og utholdenhet i arbeidet for 
klinikkens fremtid.

Jeg takker alle våre rekvirenter for forståelse og støtte knyttet til våre utfordringer i 2011. Vi gjør vårt 
beste ut fra forutsetningene, og vi arbeider for å oppnå bedre funksjonalitet for alle kunder. 

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. 

Utvidet tilbud til eksterne rekvirenter      

Fagansvarlig bioingeniør Berit Rønning 

Laboratoriemedisinsk klinikk har i 2011 arbeidet med å forbedre sitt utadrettede tilbud for eksterne 
rekvirenter i St. Olavs Hospital sitt lokalsykehusområde. 

Inneværende høst sendte vi ut en informasjonsbrosjyre til våre rekvirenter der det ble orientert om at St. 
Olavs Hospital fra september 2011 leverer gratis prøvetakingsutstyr og forsendelseskonvolutter til 
rekvirenter tilhørende vårt nedslagsfelt. Det er viktig å presisere at rekvirenter oppfordres til å benytte sitt 
lokalsykehus til analyser som finnes på deres analyserepertoar. 

Nye og mer brukervennlige rekvisisjoner ble sendt ut i vår. Brukerhåndbøkene på våre nettsider er 
kontinuerlig under oppdatering, og det arbeides med å få nettsidene mer brukervennlige.  

I den forbindelse har vi også lagt inn en ”hurtigknapp” (LABORATORIEMEDISIN) på nettadressen 
www.stolav.no som gjør at man kommer direkte inn på Laboratoriemedisinsk klinikk. Derved slipper 
man å gå via ”fag” som tidligere. Alternativt kan man skrive www.stolav.no/lab direkte i adressefeltet. 

”Hurtig-knapp” «hurtigknapp»
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Vi arbeider dessuten med å etablere en bedre løsning for innsending av bestillingsskjema. 
Fakstjenesten til Logistikk og forsyning er ustabil, og inntil videre oppfordrer vi alle til å 
sende bestillinger til Logistikk og forsyning per e-post (forsyning@stolav.no).

Laboratoriemedisinsk klinikk har fokus på tilgjengelighet og vi vil at våre rekvirenter skal 
ha lav terskel for å ta kontakt når de har spørsmål. Vi ønsker et godt og nært samarbeid 
med primærhelsetjenesten.

Klinikkens kundekontakt vil i høst/vinter besøke rekvirenter i St. Olavs lokalsykehus-
område for å få en tilbakemelding på hvordan våre tjenester fungerer. Målet er at  møtene 
skal bidra til at det bygges en god dialog mellom Laboratoriemedisinsk klinikk og 
 primærhelsetjenesten og man får en mulighet til å ta opp både små og store spørsmål/
problemstillinger. 

Vi er takknemlig for at dere tar dere tid i en hektisk hverdag! 

Dersom dere har spørsmål eller dere ønsker å gi tilbakemeldinger til oss – ta gjerne 
 kontakt på telefon 72 57 44 35 eller send en e-post til berit.ronning@stolav.no eller 
post.lab@stolav.no

Primærhelsetjenesten  
– riktig rør og rett antall rør ved blodprøvetaking
Fagansvarlig bioingeniør Berit Rønning

Laboratoriemedisinsk klinikk opplever ofte at det sendes knapt med prøvemateriale til 
enkelte analyser som utføres i blod. Dette gjelder særlig til serologianalyser ved Avdeling 
for medisinsk mikrobiologi (AMM) og allergianalyser ved Avdeling for immunologi og 
transfusjonsmedisin (AIT). 

For å sikre oss at det blir nok prøvemateriale til at alle rekvirerte analyser kan utføres, 
har vi nå laget en oversikt over riktig rør og rett antall for AMM og AIT tilsvarende 
den som finnes for Avdeling for medisinsk biokjemi (AMB). I tillegg er det gjort noen 
 oppdateringer på den allerede eksisterende oversikten til AMB. Oversiktene finnes på våre 
nettsider www.stolav.no/lab og på de siste sider i denne utgave av Labnytt.

Vi har mottatt mange tilbakemeldinger fra våre medarbeidere i primærhelsetjenesten om 
at disse oversiktene er nyttige og brukes daglig. Håper de kan være til hjelp i en hektisk 
hverdag. I beste fall kan det også spare prøvetaker og pasient for noen rør, da mange av 
rutineanalysene kan analyseres fra samme rør på store analyseinstrumenter!
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Ta kontakt med kundekontakt på telefon 72 57 44 35 dersom dere ikke har mulighet for å 
ta ut fargeutskrift eller har spørsmål til oversiktene.

Tips vedrørende visning av prøvesvar i 
WINMED der prøvetakningstidspunktet er viktig
IKT-koordinator Frode Width Gran og kvalitetskoordinator Kristine B. Solem

Vi har fått tilbakemelding om at noen legekontorer ikke ser prøvetakningstidspunktet  
 etter at prøvesvaret er journalført. Dette kan medføre tolkningsproblemer i de tilfeller der 
samme analyse er utført flere ganger på samme dag. Dette vises med en merknad i labark 
(M). Om en ønsker å se eksakt prøvetakningstidspunkt for den aktuelle prøven kan dette 
sees i DIPS communicator evt. kan følgende prosedyre brukes:

• Prøvesvaret kommer i Innboks i Winmed som innkommende melding. 
• Før man journalfører prøvesvaret inn i Winmed (=signeringsfunksjon), trykk Alt+I. 

Da vises prøvesvaret (=dokumentvisning) på samme måte som det også kan leses i 
DIPS communicator dersom man åpner meldingen her. Man får fullskjermvisning som 
tilsvarer en PDF-fil. Det fremkommer også tydelig at prøvesvaret er endelig.

• Deretter kan man, etter å ha lest prøvesvaret i denne visning, trykke Esc-knapp, så 
 journalføre.

Feil i DIPS communicator
IKT-koordinatorer Frode With Gran og Pål Holien

For brukere av WINMED levert av CompuGroupMedical (CGM) har det oppstått en  
feil i mottakssystemet (DIPS communicator). Denne feilen ble innført i mai i år. Dette   
medfører at svar fra Avd. for medisinsk mikrobiologi med mer enn ett resistenssvar havner 
i karantene i mottakssystemet. Svarene lar seg ikke vise eller overføre til journal. Vi er ikke 
kjent med at denne informasjonen er sendt fra CGM til sine kunder. Vi ønsker at aktuelle 
legekontor tar kontakt med Avd. for medisinsk mikrobiologi hver gang de ser at svar 
havner i karantene. Vi vil da kunne spore hvilke svar dette gjelder og sende dem på papir.

Retting fra CGM ventes levert før jul.
Kontaktinformasjon
Servicetorget ved Laboratoriesenteret, St. Olav: 
Telefon 72 57 32 00 | Fax 72 57 64 26
Mail: post.lab@stolav.no 
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Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 

Katastrofeblod  
– når det nest beste er til det beste for pasienten 
Leger i spesialisering Mona Fenstad og Andreas Haaland 

Katastrofeblod er erytrocytt konsentrat av blodtype O som er RhD-(neg), K-(neg), og 
 ellers testet negativ på vanlig infeksjons screening for  blodgivere.  

Katastrofeblod skal kun benyttes ved akutt  behov for blod
transfusjon ved livstruende blodtap, når det ikke er tid til å vente på 
svar på pretrans fusjonsundersøkelse. Alle  andre pasienter bør 
imidlertid vente de ca 30 minuttene det tar å  gjennomføre 
pretransfusjonsundersøkelse. 

Fare for transfusjonsreaksjoner ved bruk av katastrofeblod
Før antistoffscreening er gjennomført, kan vi ikke utelukke at pasienten har  irregulære 
erytrocyttantistoff. Disse antistoffene kan føre til alvorlige transfusjonsreaksjoner, 
også mot katastrofeblod. I pasientkohorter fra akuttmottak, er forekomsten av klinisk 
 signifikante irregulære antistoffer rapportert til å være 2-6 % (1–2). Disse pasientene står i 
fare for å bli transfundert med uforlikelig blod, selv når de mottar katastrofeblod. 

Blod er en begrenset ressurs
Vi har for få blodgivere i Norge. Dette medfører at det kan være vanskelig å få tak i nok 
erytrocyttkonsentrat med blodtyper som forbrukes i en større andel enn det forekomsten i 
befolkningen skulle tilsi. Erytrocyttkonsentrater av den typen som brukes til katastrofe blod 
finnes bare hos ca 5 % av våre blodgivere. Selv om den totale årlige belastningen på hver 
giver ikke overstiger anbefalinger i nasjonale retningslinjer, må man med jevne mellomrom 
gi tillatelse til at disse giverne blir tappet med kortere intervall enn det som er anbefalt. 

Pretransfusjonsundersøkelsen er viktig for pasienten!
Før man starter transfusjon med katastrofeblod må det tas prøve til pretransfusjons-
undersøkelse. Etter at man har gitt katastrofeblod, spesielt ved massive transfusjoner, 
kan screeningundersøkelse for blodtypeantistoff  og blodtyping være vanskelig å tolke. 
Pasienter med livstruende blødning som får katastrofeblod har ofte behov for massive 
transfusjoner. Uten pretransfusjonsunderøkelse vil risikoen for immunisering og hemo-
lytiske transfusjonsreaksjoner være høy. Rask introduksjon av forlikelig blod minsker 
denne risikoen for pasienten. En pålitelig blodtypeundersøkelse kan dessuten få stor verdi 
ved behov for raske avgjørelser i forhold til mottak og donasjon av organer.
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Avdeling for medisinsk biokjemi

S-lipoprotein(a) – nye referansegrenser fra 9. november 2011
Overlege Arne Åsberg og fagansvarlig bioingeniør Mari Meslo Lien

Lipoprotein(a)-partikler er LDL-liknende partikler bundet til apolipoprotein(a). Disse 
partiklene ble oppdaget av nordmannen Kåre Berg i 1963. Fortsatt er partiklenes normale 
funksjoner lite kjent, men konsentrasjonen av lipoprotein(a) i serum [s-Lp(a)] har i mange 
år vært brukt som en risikomarkør for koronar hjertesykdom. Vi har nå undersøkt s-Lp(a) 
hos friske blodgivere for mer eksakt å fastlegge referansegrenser for den  populasjonen 
som sogner til St. Olavs Hospital. Selve analysemetoden og det gjennomsnittlige 
 analysenivået er ikke endret. Referansepopulasjonen bestod av 238 personer (120 kvinner 
og 118 menn) i alderen 20 - 69 år. 

De nye referansegrensene er angitt nedenfor, sammen med andre relevante data for 
 rekvirering og tolking av s-Lp(a). 

Indikasjoner for rekvirering av s-Lp(a)
Vurdering av risiko for koronar hjertesykdom hvis man fortsatt er i tvil om beste 
 behandling etter å ha vurdert de mer tradisjonelle risikofaktorer som s-kolesterol, 
 s-HDL-kolesterol, s-LDL-kolesterol og s-triglycerid, samt relevante kliniske data 
(som for  eksempel kjønn, alder, diabetes, blodtrykk og nyrefunksjon). 

Prøvetaking
0,5 mL serum. Holdbarhet: 7 døgn i kjøleskap. 

Forventet svartid
Analysen utføres 1 dag per uke. 

Referansegrenser
75-persentil:  289 mg/L
90-persentil:  487 mg/L
95-persentil:  731 mg/L
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Analyseresultater som er høyere enn 95-persentilen markeres med «H», men risiko for 
 koronar hjertesykdom øker med økende sLp(a) fra lavere nivå enn 95persentilen, se under Tolking. 

Analytisk og biologisk variasjon
Analytisk variasjon: 5,7 % ved 296 mg/L
Intraindividuell biologisk variasjon: 8,5 %
Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 10,2 %

Tallene er variasjonskoeffisienter, og gjelder over et tidsrom på dager-måneder. 

Tolking
Konsentrasjonen av Lp(a) er først og fremst genetisk bestemt, men høye verdier kan 
forekomme som følge av nyresvikt, dårlig regulert diabetes mellitus og hypotyreose. Risiko 
for koronar hjertesykdom øker med økende s-Lp(a), slik at personer med de 10 % høyeste 
verdiene i en populasjon har omtrent 1,3 til 1,5 ganger så stor risiko som personer med 
de laveste 30 % av verdiene, justert for andre risikofaktorer (1). Oversatt til våre forhold 
betyr det at personer med verdier i området 500-1000 mg/L har omtrent 1,3 til 1,5 ganger 
så stor risiko for koronar hjertesykdom som personer med verdier lavere enn ca. 50 mg/L. 
Økning i risiko er tydelig først når s-Lp(a) overstiger ca. 150-200 mg/L, hvorfra relativ 
risiko stiger noenlunde rettlinjet. Til sammenlikning øker risiko gjennomsnittlig 1,25 
ganger når s-kolesterol øker med bare 1 mmol/L (2), så høye s-Lp(a)-verdier kan sies å 
markere en moderat risikoøkning. 

Hos pasienter med permanent høye verdier er det ekstra viktig å redusere de andre risiko-
faktorene for koronar hjertesykdom, fordi s-Lp(a) lar seg lite påvirke av endret livsstil, og 
fordi man ikke har vist at medikamentell reduksjon av s-Lp(a) reduserer risiko for hjerte-
infarkt (3).

S-Lp(a) er også en risikomarkør for ischemisk hjerneslag, der personer med de høyeste 
verdier har omtrent 1,3 ganger større risiko enn personer med de laveste verdier (1). 

Referanser
1. Emerging Risk Factors Collaboration, Erqou S, Kaptoge S, Perry PL, Di  Angelantonio E, Thompson A, 

White IR, Marcovina SM, Collins R, Thompson SG, Danesh J. Lipoprotein(a) concentration and the risk 
of  coronary heart disease, stroke, and  nonvascular mortality. JAMA 2009;302:412-23. 

2.  Selmer R, Lindman AS, Tverdal A, Pedersen JI, Njølstad I, Veierød MB. Modell for estimering av kardio-
vaskulær risiko i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2008;128:286-90.

3.  Goldhaber SZ. European Atherosclerosis Society screening recommendations for lipoprotein(a) and 
high-sensitivity C-reactive protein: double standard or failure of  evidence-based medicine? Clin Chem 
2010;56:1544-6.
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P-vitamin B6 – nye referansegrenser fra 1. januar 2012
Overlege Arne Åsberg og fagansvarlig bioingeniør Unni Sirum

Vitamin B6 er en fellesbetegnelse for pyridoksin, pyridoksal og pyridoksamin. Hver av 
disse 3 forbindelsene kan være bundet til en fosforsyrerest. I plasma er pyridoksal-5-fosfat 
den kvantitativt dominerende vitamin B6-formen, og den som måles når kvantitering av 
vitamin B6 er rekvirert. Når det nye året begynner, skifter vi analysemetode for måling av 
vitamin B6 i plasma. I den forbindelse har vi undersøkt fordelingen av p-vitamin B6 hos 
120 friske blodgivere (55 kvinner og 65 menn) i alderen 20 - 67 år. Resultatene framgår 
av nedenstående figur. Fordelingen var meget skjev, 2,5-persentilen var 27,4 nmol/L, 
 medianen 59,0 nmol/L og 97,5-persentilen var 273 nmol/L. 

Det nye referanseområdet blir derfor 27,4-273 nmol/L. 

Som beslutningsgrense for mangeltilstand anbefaler vi å bruke 20 nmol/L, med 20-30 
nmol/L som en «gråsone» (1).

Referanser
1. 1. Mackey AD, Davis SR, Gregory III JF. Vitamin B6. I: Shils ME, Shike M, Ross AC, Caballero B, 

 Cousins RJ. red. Modern Nutrition in health and disease. Philadelphia: Lippencott; 2006, pp 452-61.

Hos pasienter med permanent høye verdier er det ekstra viktig å redusere de andre risikofaktorene for 
koronar hjertesykdom, fordi s-Lp(a) lar seg lite påvirke av endret livsstil, og fordi man ikke har vist at 
medikamentell reduksjon av s-Lp(a) reduserer risiko for hjerteinfarkt (3). 

S-Lp(a) er også en risikomarkør for ischemisk hjerneslag, der personer med de høyeste verdier har 
omtrent 1,3 ganger større risiko enn personer med de laveste verdier (1).  

Referanser
1. Emerging Risk Factors Collaboration, Erqou S, Kaptoge S, Perry PL, Di Angelantonio E, Thompson 
A, White IR, Marcovina SM, Collins R, Thompson SG, Danesh J. Lipoprotein(a) concentration and the 
risk of coronary heart disease, stroke, and nonvascular mortality. JAMA 2009;302:412-23.  

2. Selmer R, Lindman AS, Tverdal A, Pedersen JI, Njølstad I, Veierød MB. Modell for estimering av 
kardiovaskulær risiko i Norge. Tidsskr Nor Legeforen 2008;128:286-90. 

3. Goldhaber SZ. European Atherosclerosis Society screening recommendations for lipoprotein(a) and 
high-sensitivity C-reactive protein: double standard or failure of evidence-based medicine? Clin Chem 
2010;56:1544-6. 
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Slik bruker du kanyle med sikkerhetsanordning
Fagansvarlig bioingeniør Hilde Hegseth

St. Olavs Hospital tilbyr kanyler med sikkerhetsanordning til sine brukere. Sikkerhets-
anordningen (rosa hette på kanylen) skal klipses over kanylen umiddelbart etter at kanylen 
er tatt ut av pasientens vene.  

Sikkerhetsanordning skal lukkes med enhåndsgrep, se bilder under. Disse kanylene 
 reduserer faren for stikkuhell betydelig.

1.  Hold kanyleholderen i grepet som vist på bildet: to til tre fingre under holderen som 
støttes mot pasientens arm. Tommelen holdes oppå kanyleholderen.

2.  Når prøvetakingen er ferdig,  legger du bomullsdotten forsiktig over stikkstedet, tar 
ut kanylen og klipser den rosa hetten over kanylen med tommelen.  Deretter kan du 
 komprimere og plastre stikkstedet.
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Avdeling for medisinsk mikrobiologi 

Sterk økning i antall Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner i 2011 

Overlege Andreas Christensen 

Bakterien Mycoplasma pneumoniae er en velkjent årsak til atypisk pneumoni i alle aldersgrupper. 
Tidligere antok man at den først og fremst rammer ungdom og voksne, men det viser seg at også de 
minste barna kan bli smittet. 

Vår avdeling tilbyr genteknologisk (PCR) og serologisk diagnostikk for denne bakterien. 

I løpet av 2011 har vi sett en betydelig økning i antall positive prøver med begge metodikker. Figuren 
under viser utviklingen for PCR-påvisninger de siste to årene. Med serologiske metoder har vi så langt i 
år gjort 122 påvisninger, mot 53 i hele 2010. 
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Månedsvis forekomst av Mycoplasma pneumoniae i nasopharynxprøver detektert med PCR  

Pasientenes kliniske bilde har vært dominert av langvarig hoste, feber og halssmerter. Et høyt antall av 
pasientene har hatt klinikk forenlig med atypisk pneumoni. 

Mycoplasma-serologi er beheftet med dårlig spesifisitet, og sensitiviteten er også lav i sykdommens første 
uker. PCR er en meget sensitiv og spesifikk metode de første ukene, men sensitiviteten avtar etter tre 
ukers sykdomsvarighet. Av disse grunner har vi de siste årene anbefalt PCR som førstelinjemetode. Dette 
gjenspeiles i vår produksjonsstatistikk der vi ser at antallet mottatte prøver til serologi har avtatt siden 
2008, samtidig som antall mottatte prøver til PCR har økt betydelig. Økningen i antall påvisninger i år 
med PCR kan derfor dels skyldes økt prøvetakning, men dette kan ikke forklare den massive økningen vi 
har sett de siste månedene. Positivraten (andel positive prøver av totalt antall mottatte prøver) har økt fra 
2% til 8% i løpet av 2011. 

Anbefalinger for prøvetakning: 

 I sykdommens første fire uker anbefales hals- og/eller dyp neseprøve til Mycoplasma 
pneumoniae-PCR (alle prøver blir automatisk undersøkt også for Chlamydophila pneumoniae
uten ekstra kostnad). Prøvene tas fortrinnsvis på virus transportmedium (Virocult® med grønn 
kork) eller annet egnet flytende transportmedium. 
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Anbefalinger for prøvetakning:
• I sykdommens første fire uker anbefales hals- og/eller dyp neseprøve til Mycoplasma 

pneumoniae-PCR (alle prøver blir automatisk undersøkt også for Chlamydophila  pneumoniae 
uten ekstra kostnad). Prøvene tas fortrinnsvis på virus transportmedium (Virocult® 
med grønn kork) eller annet egnet flytende transportmedium.

• Ved sykdomsvarighet utover fire uker anbefales primært serologisk diagnostikk.
• Begge metoder kan med fordel benyttes i perioden 3-6 uker etter sykdomsdebut.

Serologi er med andre ord først og fremst aktuell i forbindelse med utredning for svært 
langvarig hoste. Et positivt serologiresultat vil ha liten terapeutisk betydning ettersom 
behandling gitt sent i forløpet har liten effekt.
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Avdeling for patologi og medisinsk genetikk 

Årlig seminar i molekylærmedisin  

Seksjonsleder Wenche Sjursen 

25. januar kl. 10:00-16:00 i Auditoriet LA21 i Laboratoriesenteret. Åpent for alle 
interesserte!
Seminarene i molekylærmedisin startet i 2001 ut fra interessen om at de ulike avdelinger i det kommende 
Laboratoriesenteret skulle få kjennskap til hverandres aktivitet. Molekylærmedisin og anvendelsen av 
molekylærbiologiske metoder er et dynamisk fagfelt, og selv om de kliniske problemstillingene er 
forskjellige, benyttes det ofte samme metodikk. Vårt mål med seminaret er at vi som arbeider i dette 
fagfeltet presenterer vårt arbeid, utveksler erfaringer og legger grunnlag for samarbeid.  

Alle avdelinger oppfordres til å bidra med innlegg. 

Vi ønsker presentasjon av relevante molekylærbiologiske/-genetiske problemstillinger og metoder.  
Varighet på innleggene blir ca 20 min. 

Foreløpig tidsplan: 10:00-12:00 Faglige innlegg 

   12:00-13:00 Pause 

   13:00-16:00 Faglige innlegg 

Send tittel på innlegg innen 21. desember til: 
Wenche Sjursen, telefon 72 57 35 30 eller email: wenche.sjursen@stolav.no

Arrangør: Medisinsk genetikk, Avd. for patologi og medisinsk genetikk, 
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Primærhelsetjenesten

Riktig prøvetakingsrør og rett antall, september 2011

Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin (AIT) 

ANA- screening Anti-glatt muskulatur Anti-GAD/-IA2 C3c/C4 (kompl.)

RF IgM Anti-mitokondrier Anti-insulin Komplementaktivitet *

Anta-CCP Anti-LKM Anti-TPO C1-inhibitor

Anti-GBM Anti parietalceller Anti-TSH-reseptor Kryoglobuliner **

ANCA Anti-intrinsic factor Anti-binyrebark IgG subklasser

Anti cardiolipin Anti-hud Anti-dsDNA kontroll

Inhalasjonspanel Total IgE Anti vevstransgl. IgA

Nøttepanel FX1 ECP ** Anti-gliadin IgG

Matpanel FX5 Tryptase **

Akutt leukemi ** Abs.-tall lymf. HLA B27 Blodtype us. ved
svangerskap

KLL/lymfom ** Abs.-tall lymf. 

Residivkontroll v. rituximab

PNH (CD3/4/8/
NK/19/20)

Vanlige blodtype-
serologiske us

Analyse merket med ** – Se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling.
(www.stolav.no/lab – analysesøk)

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt serum-gelrør 5 mL

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt EDTA-rør 3 mL. Blodtyping: EDTA-rør 6 mL

Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin (AIT)
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Anti-GBM Anti parietalceller Anti-TSH-reseptor Kryoglobuliner** 
ANCA Anti-intrinsic factor Anti-binyrebark IgG subklasser 
Anti cardiolipin Anti-hud Anti-dsDNA kontroll  

Analyse merket med ** - Se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling.
( www.stolav.no/lab - analysesøk ) 

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt serum-gelrør 5 mL 

Avdeling for Medisinsk mikrobiologi (AMM) - Infeksjonsimmunologi 
Chlamydophila
pneumoniae

Parotittvirus (kusma) Hepatitt A-virus Yersinia enterocolitica 

Mycoplasma
pneumoniae

Morbillivirus
(meslinger) 

Streptokokk-anti-DNase B 

Bordtella pertussis 
(kikhoste)

Rubellavirus Hepatitt B-virus 
(akt. inf./bærer) 

AST 

Cytomegalovirus Parvovirus B19 Anti-HBs
(vaksinetiter)

Helicobacter pylori 

Epstein-Barr-virus Toxoplasma gondii  Francisella tularensis 
Herpes simplex-virus Hantavirus Hepatitt C-virus Borrelia burgdorferi 
Varicella-zoster-virus Denguevirus   

HIV
Syfilis 

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt serum-gelrør 5 mL.      
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Primærhelsetjenesten
Riktig prøvetakingsrør og rett antall 
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    *Cytomegalovirus, Epstein-Barr-virus,  
      Humant herpes virus 6. 

EDTA-rør

EDTA-rør
m/gel (PPT-rør) *Hiv, Hepatitt B og C, Parvovirus B19 

UNNTAK:
 *PCR- us:

Obs!  
         Begr. holdbarhet 

**QuantiFERON: Spesialglass, oppbevares i romtemperatur.

       Se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling. ( www.stolav.no/lab - analysesøk )
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Analyse merket med ** - Se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling.
( www.stolav.no/lab - analysesøk ) 

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt serum-gelrør 5 mL 

Avdeling for Medisinsk mikrobiologi (AMM) - Infeksjonsimmunologi 
Chlamydophila
pneumoniae

Parotittvirus (kusma) Hepatitt A-virus Yersinia enterocolitica 

Mycoplasma
pneumoniae

Morbillivirus
(meslinger) 

Streptokokk-anti-DNase B 

Bordtella pertussis 
(kikhoste)

Rubellavirus Hepatitt B-virus 
(akt. inf./bærer) 

AST 

Cytomegalovirus Parvovirus B19 Anti-HBs
(vaksinetiter)

Helicobacter pylori 

Epstein-Barr-virus Toxoplasma gondii  Francisella tularensis 
Herpes simplex-virus Hantavirus Hepatitt C-virus Borrelia burgdorferi 
Varicella-zoster-virus Denguevirus   

HIV
Syfilis 

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt serum-gelrør 5 mL.      

      

Inhalasjonspanel Total IgE Anti vevstransgl. IgA 
Nøttepanel FX1 ECP** Anti-gliadin IgG 
Matpanel FX5 Tryptase**

Akutt leukemi** Abs.-tall lymf. HLA B27 Blodtype us. ved 
svangerskapKLL/lymfom ** Abs.-tall lymf.

v. rituximab 
(CD3/4/8/NK/19/20) 

Residivkontroll
PNH Vanlige

blodtypeserologiske us 

   Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt EDTA-rør 3 mL. Blodtyping:  EDTA-rør 6 mL 

Primærhelsetjenesten
Riktig prøvetakingsrør og rett antall 

September 2011

    *Cytomegalovirus, Epstein-Barr-virus,  
      Humant herpes virus 6. 

EDTA-rør

EDTA-rør
m/gel (PPT-rør) *Hiv, Hepatitt B og C, Parvovirus B19 

UNNTAK:
 *PCR- us:

Obs!  
         Begr. holdbarhet 

**QuantiFERON: Spesialglass, oppbevares i romtemperatur.

       Se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling. ( www.stolav.no/lab - analysesøk )
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Avdeling for Medisinsk Biokjemi (AMB)

Leukocytter Hemoglobin Ferritin PT-INR

Diff.telling MCV/MCH Jern/TIBC APTT *

Neutrofile granuloc. Retikulocytter Kobalamin (Vit.B12) Fibrinogen *

Eosinofile granuloc. Trombocytter Folat D-dimer *

CRP Haptoglobin Antitrombin ATIII

SR * Syre/base * LD

Natrium Glukose CK NT-ProBNP

Kalium HbA1c ALAT Troponin T

Kreatinin Urat GT Kolesterol

Karbamid Albumin ALP Triglyserider

GFR, estimert Kalsium Bilirubin, total* HDL-kolesterol

Osmolalitet Fosfat Amylase LDL-kolesterol

TSH FSH β-hCG PTH *

Fritt Tyroksin(FT4) LH DHEAS ACTH *

Veksthormon(hGH) Prolaktin SHBG Kortisol

IGF-1 * Progesteron Androstendion 25-OH-vitamin D

C-peptid Østradiol Renin * ACE

Metanefriner * Testosteron Aldosteron

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/lambda) Homocystein * NSE CD4/CD8 Ratio *

Metylmalonsyre Kromogranin A AMH *

Analyser merket med * – Se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling
(www.stolav.no/lab – analysesøk)
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Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt serum-gelrør 5 mL

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt EDTA-rør 3 mL
   EDTA-rør m/
 *Homocystein: gel (PPT-rør)

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt citrat-rør 3 mL

Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin (AIT)
ANA- screening Anti-glatt muskulatur Anti-GAD/-IA2 C3c/C4 (kompl.) 
RF IgM Anti-mitokondrier Anti-insulin Komplementaktivitet* 
Anta-CCP Anti-LKM Anti-TPO C1-inhibitor
Anti-GBM Anti parietalceller Anti-TSH-reseptor Kryoglobuliner** 
ANCA Anti-intrinsic factor Anti-binyrebark IgG subklasser 
Anti cardiolipin Anti-hud Anti-dsDNA kontroll  

Analyse merket med ** - Se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling.
( www.stolav.no/lab - analysesøk ) 

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt serum-gelrør 5 mL 

Avdeling for Medisinsk mikrobiologi (AMM) - Infeksjonsimmunologi 
Chlamydophila
pneumoniae

Parotittvirus (kusma) Hepatitt A-virus Yersinia enterocolitica 

Mycoplasma
pneumoniae

Morbillivirus
(meslinger) 

Streptokokk-anti-DNase B 

Bordtella pertussis 
(kikhoste)

Rubellavirus Hepatitt B-virus 
(akt. inf./bærer) 

AST 

Cytomegalovirus Parvovirus B19 Anti-HBs
(vaksinetiter)

Helicobacter pylori 

Epstein-Barr-virus Toxoplasma gondii  Francisella tularensis 
Herpes simplex-virus Hantavirus Hepatitt C-virus Borrelia burgdorferi 
Varicella-zoster-virus Denguevirus   

HIV
Syfilis 

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt serum-gelrør 5 mL.      

      

Inhalasjonspanel Total IgE Anti vevstransgl. IgA 
Nøttepanel FX1 ECP** Anti-gliadin IgG 
Matpanel FX5 Tryptase**

Akutt leukemi** Abs.-tall lymf. HLA B27 Blodtype us. ved 
svangerskapKLL/lymfom ** Abs.-tall lymf.

v. rituximab 
(CD3/4/8/NK/19/20) 

Residivkontroll
PNH Vanlige

blodtypeserologiske us 

   Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt EDTA-rør 3 mL. Blodtyping:  EDTA-rør 6 mL 

Primærhelsetjenesten
Riktig prøvetakingsrør og rett antall 

September 2011

    *Cytomegalovirus, Epstein-Barr-virus,  
      Humant herpes virus 6. 

EDTA-rør

EDTA-rør
m/gel (PPT-rør) *Hiv, Hepatitt B og C, Parvovirus B19 

UNNTAK:
 *PCR- us:

Obs!  
         Begr. holdbarhet 

**QuantiFERON: Spesialglass, oppbevares i romtemperatur.

       Se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling. ( www.stolav.no/lab - analysesøk )

Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin (AIT)
ANA- screening Anti-glatt muskulatur Anti-GAD/-IA2 C3c/C4 (kompl.) 
RF IgM Anti-mitokondrier Anti-insulin Komplementaktivitet* 
Anta-CCP Anti-LKM Anti-TPO C1-inhibitor
Anti-GBM Anti parietalceller Anti-TSH-reseptor Kryoglobuliner** 
ANCA Anti-intrinsic factor Anti-binyrebark IgG subklasser 
Anti cardiolipin Anti-hud Anti-dsDNA kontroll  

Analyse merket med ** - Se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling.
( www.stolav.no/lab - analysesøk ) 

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt serum-gelrør 5 mL 

Avdeling for Medisinsk mikrobiologi (AMM) - Infeksjonsimmunologi 
Chlamydophila
pneumoniae

Parotittvirus (kusma) Hepatitt A-virus Yersinia enterocolitica 

Mycoplasma
pneumoniae

Morbillivirus
(meslinger) 

Streptokokk-anti-DNase B 

Bordtella pertussis 
(kikhoste)

Rubellavirus Hepatitt B-virus 
(akt. inf./bærer) 

AST 

Cytomegalovirus Parvovirus B19 Anti-HBs
(vaksinetiter)

Helicobacter pylori 

Epstein-Barr-virus Toxoplasma gondii  Francisella tularensis 
Herpes simplex-virus Hantavirus Hepatitt C-virus Borrelia burgdorferi 
Varicella-zoster-virus Denguevirus   

HIV
Syfilis 

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt serum-gelrør 5 mL.      

      

Inhalasjonspanel Total IgE Anti vevstransgl. IgA 
Nøttepanel FX1 ECP** Anti-gliadin IgG 
Matpanel FX5 Tryptase**

Akutt leukemi** Abs.-tall lymf. HLA B27 Blodtype us. ved 
svangerskapKLL/lymfom ** Abs.-tall lymf.

v. rituximab 
(CD3/4/8/NK/19/20) 

Residivkontroll
PNH Vanlige

blodtypeserologiske us 

   Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt EDTA-rør 3 mL. Blodtyping:  EDTA-rør 6 mL 

Primærhelsetjenesten
Riktig prøvetakingsrør og rett antall 

September 2011

    *Cytomegalovirus, Epstein-Barr-virus,  
      Humant herpes virus 6. 

EDTA-rør

EDTA-rør
m/gel (PPT-rør) *Hiv, Hepatitt B og C, Parvovirus B19 

UNNTAK:
 *PCR- us:

Obs!  
         Begr. holdbarhet 

**QuantiFERON: Spesialglass, oppbevares i romtemperatur.

       Se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling. ( www.stolav.no/lab - analysesøk )

Avdeling for Medisinsk Biokjemi (AMB) 
Leukocytter Hemoglobin Ferritin PT-INR 
Diff.telling MCV/MCH Jern/TIBC APTT* 
Neutrofile granuloc. Retikulocytter Kobalamin (Vit.B12) Fibrinogen* 
Eosinofile granuloc. Trombocytter Folat  D-dimer* 
CRP  Haptoglobin Antitrombin ATIII 
SR* Syre/base* LD  
Natrium Glukose CK NT-ProBNP 
Kalium HbA1c ALAT Troponin T 
Kreatinin Urat GT Kolesterol 
Karbamid Albumin ALP Triglyserider 
GFR, estimert Kalsium  Bilirubin, total* HDL-kolesterol 
Osmolalitet Fosfat Amylase LDL-kolesterol 
TSH FSH β-hCG PTH * 
Fritt Tyroksin(FT4) LH DHEAS ACTH * 
Veksthormon(hGH) Prolaktin SHBG Kortisol 
IGF-1 * Progesteron Androstendion 25-OH-vitamin D 
C-peptid Østradiol Renin * ACE 
Metanefriner * Testosteron Aldosteron  
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/lambda) Homocystein* NSE CD4/CD8 Ratio* 
 Metylmalonsyre Kromogranin A AMH* 
Analyser merket med * - Se elektronisk brukerhåndbok for spesiell prøvebehandling 

( www.stolav.no/lab - analysesøk ) 

   
 
   

             
 
 

    

 

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt serum-gelrør 5 mL 

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt EDTA-rør 3 mL 

Hver fargegruppe trenger alle hvert sitt citrat-rør 3 mL 

Primærhelsetjenesten
Riktig prøvetakingsrør og rett antall 

September 2011

EDTA-rør m/gel  
(PPT-rør)         *Homocystein: 



Kontakt labnytt: post.lab@stolav.no
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