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Klinikkledelsen 

Feil og manglende merking av pasientprøver kan ha 
 alvorlige konsekvenser for pasienten
Fagansvarlig bioingeniør Berit Rønning

Laboratoriemedisinsk klinikk har i 2012 registrert en økning i antall feilmerkede og/eller  
mangelfullt merkede prøver. Feilmerking av prøver kan ha alvorlige konsekvenser for 
pasientbehandlingen og ved blodtransfusjoner. Vi ønsker derfor å gjøre våre rekvirenter 
oppmerksomme på våre prosedyrer for mottak av prøver til Laboratoriemedisinsk klinikk.

Alle pasientprøver som sendes til Laboratoriemedisinsk klinikk, skal merkes med  pasientens 
navn og fødselsnummer. Påse at identifikasjon på prøve stemmer overens med identifi-
kasjon på rekvisisjon. Umerkede prøver, eller prøver hvor identitet ikke samsvarer med 
 rekvisisjon, blir forkastet. Unntak kan gjelde for uerstattelig prøvemateriale (biopsier o.l)

Prøvetaker må forsikre seg om riktig pasientidentitet, og er ansvarlig for at merking blir 
utført på korrekt måte.

For blodprøvetaking ved St. Olavs Hospital gjelder prosedyren «Blodprøvetaking – venøs 
blodprøvetaking av voksne og barn».

For prøver bestilt i RoS husk spesielt:
• Print ut og bruk riktige RoS etiketter. Pass på at etiketten har riktig dato og klokkeslett 

for prøvetakingen.
• Spør alltid pasienten om navn og fødselsdato, og sjekk deretter at etikettene stemmer 

med dette.
• Etterbestillinger før prøven er gitt status «Sendt» i RoS gjøres av rekvirerende avdeling.
• Etterbestillinger etter at prøven er gitt status «Sendt» i RoS gjøres pr. telefon til felles 

prøvemottak.
• Pretransfusjonsprøve (forlik) taes før blodbestilling.

For prøver bestilt med papirrekvisisjon husk spesielt: 
(Gjelder primærhelsetjenesten)
• Både prøver og rekvisisjon må merkes med navn, fødselsnummer, dato og klokkeslett 

for prøvetaking.
• Dersom prøvetakingen er utført til ulike klokkeslett, må prøvene merkes tydelig med 

riktig prøvetakingstidspunkt. (For eksempel prøver til glukosebelastning)
• Dersom prøvematerialet overføres til fordelingsrør, må type prøvemateriale angis på 

røret. (For eksempel citrat-plasma til D-dimer o.l.)
• Etterbestillinger gjøres pr. telefon til felles prøvemottak
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Telefon til felles prøvemottak for St. Olavs interne rekvirenter: 73252
Telefon til felles prøvemottak for Primærhelsetjenesten: 72 57 34 41 / 72 57 44 35

Hva kan prøvesvar benyttes til?
Overlege Ketil Arne Espnes

Laboratoriemedisinsk klinikk finner det riktig å opplyse om at prøvesvar ikke kan brukes til 
andre hensikter enn de ble rekvirert for.

Vanlige prøvesvar, rekvirert til medisinsk vurdering og behandling, kan ikke brukes til 
 (alvorlige) negative sanksjoner, som for eksempel tap av førerkort, skoleplass og lignende.

Ved søknader om dispensasjon fra helsekravene i førerkortforskriften har Helsedirektoratet 
uttalt i IS-1348 (17-4) at dette ikke er en strafferettslig vurdering. De sier videre at vurderin-
gen av dispensasjonssøknaden ikke kan vurderes på bakgrunn av prøvesvar alene, men det 
må skje en helhetsvurdering der både klinisk vurdering og prøvesvar teller med. Det angis 
ingen kvalitetskrav til disse prøvene, men at «det må og kan derfor i disse sakene foretas en 
skjønnsmessig vurdering av validiteten og konsekvensene av de prøvesvar som foreligger».

Når det gjelder prøver til rusmiddeltesting, som sendes til Avdeling for klinisk farmakologi, 
så kan prøver som skal brukes til medisinsk vurdering og behandling sendes i henhold til 
retningslinjene i IS-13/2002. Derimot er det slik at dersom positivt prøvesvar vil kunne ha 
alvorlige konsekvenser for prøvegiver bør slike prøver tas i samsvar med IS-14/2002 som 
gjør rede for: «Kvalitetskrav til rutiner for rusmiddeltesting hvor positivt analysesvar kan danne grunnlag 
for iverksetting av alvorlige sanksjoner.» 

Laboratorieklinikken ønsker å opplyse om at det for andre typer prøver ikke eksisterer 
lignende retningslinjer, men vi forutsetter at prøvesvar rekvirert på våre ordinære rekvisi-
sjoner ikke brukes til iverksetting av alvorlige sanksjoner. 

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratorietester ved antifosfolipidsyndrom (APS) 
Overlege Aurora Espinosa og overlege Gustav Mikkelsen

Antifosfolipidsyndrom (APS) er en autoimmun tilstand karakterisert ved arteriell/venøs 
trombose og/eller gjentatte aborter samt positiv test for antifosfolipidantistoffer (aPL): 
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 lupusantikoagulant (LA), anti-cardiolipin (ACA) (IgG og IgM) og/eller anti-β2-glycoprotein 
1 (IgG og IgM). 

Ved mistanke om APS bør LA analyseres sammen med ACA og anti-β2-glycoprotein 1. 
Rekvirering skjer enklest ved å føre på «Antifosfolipidsyndrom» under «Andre analyser» 
på rekvisisjonsarket. Nødvendig prøvemateriale er beskrevet i vår brukerhåndbok (www.
stolav.no/lab). Positive resultater bør alltid kontrolleres i ny prøve etter minimum 12 uker da  
6-9 % av friske kan ha forbigående antistoff  uten at dette er klinisk relevant.

Lupusantikoagulant (LA)
LA er et in vitro fenomen hvor antistoffer mot plasmaproteiner gir økt koagulasjonstid ved 
enkelte koagulasjonstester, til tross for klinisk økt trombosetendens. Lupusantikoagulant 
kan også påvises bl.a. etter infeksjoner og er da uten klinisk betydning. Se forøvrig egen 
omtale av analysen i denne utgaven av Labnytt. 

Anti-cardiolipinantistoffer (ACA, IgG og IgM)
Anti-cardiolipinantistoffer (ACA, IgG og IgM) ble først oppdaget hos syfilispasienter, 
og etter hvert beskrevet hos SLE-pasienter og hos pasienter med andre reumatologiske 
 sykdommer. Positivitet for ACA/LA er assosiert til høyere insidens av venøs/arteriell trom-
bose, trombocytopeni, livedo reticularis, habituelle aborter og nevrologiske  manifestasjoner. 
ACA IgG/IgM er assosiert med APS, først og fremst ved verdier over 40. Forhøyede  verdier 
er også funnet hos pasienter med cerebrovaskulær insuffisiens eller hjerteinfarkt. ACA ved 
infeksiøse sykdommer og ACA ved APS kan skilles fra hverandre ved at ACA hos APS 
pasienter trenger en co-faktor, β2–glykoprotein 1 for å binde seg til antigenet, mens det 
andre kjenner igjen rent cardiolipinantigen.

Anti-β2-glycoprotein 1 (IgG og IgM)
Anti-β2-glycoprotein 1 (IgG og IgM) test har høyere spesifisitet enn anti-cardiolipin. Hos 
3-10 % av APS-pasientene kan anti-β2-glycoprotein 1 være den eneste positive testen.

Diagnosen APS kan stilles hvis minst ett klinisk kriterium (vaskulær trombose eller svanger-
skapsmorbiditet) og minst ett laboratoriekriterium er oppfylt (1). Laboratoriekriteriet er 
oppfylt hvis LA, ACA (IgG eller IgM med moderat eller høyt titer) eller høyt titer for anti-
β2-glycoprotein 1 påvises i prøver tatt med minst 12 ukers mellomrom.

«Trippel-positivitet» for både LA, ACA og anti-β2-glycoprotein 1 viser den sterkeste 
 assosiasjon med tromboser. Ved positivitet for kun én av testene er slik assosiasjon svakere 
eller fraværende (2).
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Referanser
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Serologisk testing ved Cøliaki 
Lege i spesialisering Barbora Dybvik

Cøliaki er en kronisk autoimmunsykdom som fører til atrofi av tarmslimhinnen som frem-
kalles ved inntak av gluten. Det antas at ca. 2-4 % av befolkningen i Norden er rammet, 
men bare 25-40 % av dem får stilt diagnosen. Sykdommen debuterer oftest i barne- og 
ungdomsårene men tiden mellom sykdomsdebut og diagnosetidspunkt kan være 10-20 år 
i voksen alder. Det er observert økt prevalens av cøliaki hos barn som lider av diabetes, 
Downs syndrom eller andre autoimmune sykdommer. 

Serologiske tester spiller en viktig rolle i cøliakidiagnostikk. Anti-vevstransglutaminase IgA 
(anti-tTg) er forhøyet ved cøliaki. Antistoff  har sensitivitet og spesifisitet over 95 % ved 
ubehandlet sykdom. Pasienter med IgA-mangel eller små barn under 2 år kan få derfor 
 falske negative resultater. Anti-deaminert gliadin-IgG (anti-DGP) antas å ha en sensitivitet 
på 88 % og spesifisitet på 98 %. Analysen fanger opp IgG-antistoff.

• Nye ESPGHAN ( European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and 
Nutrition) retningslinjer fra november 2011 for diagnose av cøliaki hos barn og unge 
anbefaler at barn med cøliaki symptomer testes på anti-vevstransglutaminase-IgA (anti-
tTg) sammen med total IgA eller annen IgG-spesifikk test (eks. anti-DGP) . Hvis anti-
tTG verdi er 10 ganger over normalgrense skal pasienten i tillegg testes på HLA-DQ2/
DQ8. HLA-DQ2 eller HLA-DQ8 finnes hos over 98 % av personer med cøliaki. Ved 
lavere anti-tTG verdier anbefales det biopsi.

• Asymptomatiske pasienter som tilhører risikogruppe for mulig utvikling av cøliaki skal 
i første omgang kun HLA-DQ testes. Ved negativ resultat kan cøliaki utelukkes. Ved 
positivitet for HLA-DQ2 og/eller DQ8 testes pasienten for anti-tTG og total IgA-/
IgG-spesifikk test. Biopsi blir da unødvendig i en del pasienter.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har tidligere testet for anti-tTG IgA 
og  total IgA ved mistanke om cøliaki. Anti-DGP måtte rekvireres i tillegg. For å gjøre 
 logi stikken enklere og på samme linje som andre immunologiske laboratorier i Norge kan 
man nå rekvirere en analysepakke hvor anti-tTG testes sammen med anti-DGP. Total IgA 
vil ikke lenger bli analysert. 
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Ny analysepakke tas i bruk i løpet av våren 2013.

Referanser
1. Giersiepen K., Lelgemann M., Stuhldreher N., Ronfani L., Husby S., Koletzko S., Korponay-Szabo I.R., 

 ESPGHAN Working Group on Coeliac Disease Diagnosis. Accuracy of  diagnostic antibody tests for 
 coeliac disease in children: summary of  an evidence report. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54: 229-41.

2. Husby S., Koletzko S., Korpony-Szabo I.R., Mearin M.L., Phillips A., Shamir R., Troncone R., Giersiepen 
K., Branski D., Catassi C., Lelgeman M., Mäki M., Ribes-Koninckx C., Ventura a., Zimmer K.P.  European 
society for pediatric gastroenterology, hepatology, and nutrition guidelines for the diagnosis of  celiac  disease. 
J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54: 123-60.

3. Fasano A., Atassi C. Celiac Disease. The New England Journal of  Medicine 2012; 367: 2419-26.
4. Hankey G.L., Holmes G.K.T. Coeliac disease in the elderly. Gut 1994; 35: 65-67.
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coeliac disease in Norway: a study of  blood donors. Eur J Gastroenterol Hepatol 1999; 11: 185-7.

Slutt på analyser ved melkeintoleranse
Lege i spesialisering Barbora Dybvik

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin informerer med dette om at fra 01.03.13. 
vil anti-lactalbumin, anti-lactoglobulin og anti-casein IgA ikke lenger bli analysert ved vårt 
laboratorium.

Ved behov for analyse av melkeproteiner kan prøver sendes til Universitetssykehuset I 
Nord-Norge (UNN) Tromsø, Immunologi og transfusjonsmedisin, hvor de analyser anti-
lactalbumin og anti-lactoglobulin.

Avdeling for klinisk farmakologi 

Ny urinscreening for medikamenter og rusmidler 
Overlege Arne Helland

Fra 21. januar 2013 gikk Avdeling for klinisk farmakologi over til ny metode for rusmiddel-
screening i urin. Bakgrunnen for omleggingen er overgang til ny analyseteknologi (LC-MS-
MS), og innebærer en kvalitetsheving for mange av analysene. Blant annet vil terskelen for 
påvisning av lavdoserte benzodiazepiner som for eksempel alprazolam (Xanor) bli lavere. 
Høy spesifisitet av analysesvarene vil opprettholdes med den nye metoden.
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I forbindelse med omleggingen utvides og tilpasses analyserepertoaret slik at det bedre 
gjenspeiler dagens bruk av rusmidler. Stoffene fentanyl, petidin, tramadol, zolpidem, metyl-
fenidat og ketamin, som tidligere bare inngikk i «utvidet pakke», vil heretter inngå i «basis-
pakken». I tillegg er basispakken utvidet med heroinmetabolitten 6-MAM, samt de «nye» 
misbruksstoffene pregabalin (Lyrica) og PMMA/PMA. Samtidig fjernes de lite brukte rus-
midlene PCP, karisoprodol, meprobamat og dekstropropoksyfen fra rutinerepertoaret.

Prøvetakingsrutiner og svarrapportering vil ikke endres. Rekvirenten vil fortsatt få en 
 kommentar med tolkning av positive prøvesvar, hvor det inngår en vurdering av hva som er 
inntatt og hvorvidt prøvesvaret representerer nytt inntak siden forrige prøve.

På den nye rekvisisjonen vil rusmiddelrepertoaret i urin se slik ut:

Krysses det av for basispakke vil det analyseres for alle stoffene i venstre kolonne. Man 
kan også supplere med øvrige rusmiddelanalyser etter behov. Ved krav om avholdenhet fra 
alkohol anbefales å supplere med EtG og EtS – disse inngår ikke i basispakken.

Avdeling for klinisk farmakologi tilstreber et analysetilbud som gjenspeiler den aktuelle rus-
middelbruken i samfunnet. En analyse for syntetiske cannabinoider («Spice») er for tiden 
under utvikling. Vi har også mulighet til å analysere enkelte andre rusmidler på forespørsel.

Ta gjerne kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00 ved spørsmål angående metode-
omleggingen eller vårt analyserepertoar.
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Avdeling for medisinsk biokjemi

Normal MCV utelukker ikke jernmangel eller vitamin B12-
mangel
Overlegene Arne Åsberg og Gustav Mikkelsen og seksjonsleder Marthe W. Aune

I lærebøker ser vi gjerne at anemier inndeles etter det gjennomsnittlige  erytrocyttvolumet 
(MCV). Beslutningsgrensene kan oppgis ulikt, men verdier omkring 80 og 100 fL har vært 
brukt. Anemier med MCV under 80 fL kalles da mikrocytære, de med MCV mellom 80 og 
100 fL normocytære, og hvis MCV er over 100 fL, taler vi om makroctyær anemi. Mikro-
cytær anemi vekker mistanke om blant annet jernmangel, mens makrocytær anemi kan 
 antyde vitamin B12-mangel eller folatmangel. En slik inndeling er kanskje pedagogisk  nyttig, 
men den diagnostiske nøyaktigheten til MCV er ikke spesielt god, verken ved  diagnostikk av 
jernmangel (1, 2) eller vitamin B12-mangel (3).

Undersøkelser av laboratoriets rutineprøver fra pasienter som var over 14 år i 2008 viste 
at bare 244 (56 %) av 437 pasienter med sannsynlig jernmangelanemi hadde MCV under 
80 fL. Nesten alle (98,9 %) med jernmangel hadde MCV under 95 fL. Andre har tydeligvis 
gjort liknende funn, for Ioannu et al. anbefaler 95 fL som grense for å utelukke jernmangel 
(4). 

På den makrocytære siden er det langt fra alle pasienter med vitamin B12-mangel som har 
MCV over 100 fL, tallene varierer fra 16 til 77 % (3). 

MCV har rett og slett dårlig sensitivitet for jernmangel og vitamin B12-mangel ved beslut-
ningsgrensene 80 og 100 fL. Derfor - hvis en MCV-verdi over 80 fL brukes til å utelukke 
jernmangel og MCV under 100 fL brukes til å utelukke vitamin B12-mangel, vil dette 
medføre feildiagnostisering og i verste fall feil eller forsinket behandling hos et stort antall 
pasienter. Slik bruk av MCV kan være direkte skadelig.

Referanser
1. Guyatt GH, Oxman AD, Ali M, Willan A, McIlroy W, Patterson C. Laboratory diagnosis of  iron-deficiency 

anemia: an overview. J Gen Intern Med 1992; 7: 145-53.
2. van den Broek NR, Letsky EA, White SA, Shenkin A. Iron status in pregnant women: which measurements 

are valid? Br J Haematol 1998; 103: 817-24.
3. Oosterhuis WP, Niessen RW, Bossuyt PM, Sanders GT, Sturk A. Diagnostic value of  the mean corpuscular 

volume in the detection of  vitamin B12 deficiency. Scand J Clin Lab Invest 2000; 60: 9-18.
4. Ioannou GN, Spector J, Scott K, Rockey DC. Prospective evaluation of  a clinical guideline for the diagnosis 

and management of  iron deficiency anemia. Am J Med 2002; 113: 281-7.
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Dårlig holdbarhet av MCV i prøver oppbevart i 
 romtemperatur
Overlegene Arne Åsberg og Gustav Mikkelsen og seksjonsleder Marthe W. Aune

En ulempe med MCV er at måleverdiene øker med økende lagringstid av prøvematerialet. 
Holdbarheten avhenger av både temperatur og målemetode. Vanlig brukte analyseinstru-
menter viser fra 2,4 til 9,0 % økning av MCV etter 24 timers oppbevaring i romtemperatur, 
og fra 5,1 til 16,4 % økning etter 48 timer (1). Selv om vi har funnet noe bedre holdbarhet 
ved egne undersøkelser, kan dette være et problem med prøver innsendt per post, fordi 
det kan skape merarbeid i laboratoriet. Prøver med overskredet holdbarhetsgrense for én 
 metode må kanaliseres over til annen metode, eller i verste fall forkastes. Hvis det er  ønskelig 
å få målt MCV i prøver som sendes med posten, bruk da heller MCH (gjennomsnittlig 
hemoglobininnhold i erytrocyttene). MCH gir praktisk talt samme informasjon som MCV, 
og har langt bedre holdbarhet. Nedenstående figur viser sammenhengen mellom MCH og 
MCV i prøver fra 18713 pasienter i 2012. 

Korrelasjonskoeffisienten mellom MCV og MCH var 0,93. Tabellen nedenfor lister noen 
punkter på den røde regresjonslinja, som viser den gjennomsnittlige sammenheng mellom 
MCH og MCV.

MCH (pg) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

MCV (fL) 62 64 66 68 71 73 75 77 80 82 84 87 89 92 94 97 100 102 105 108



Labnytt nr. 1 | mars 2013 11

Referanser
1. Imeri F, Herklotz R, Risch L, Arbetsleitner C, Zerlauth M, Risch GM, Huber AR. Stability of  hematological 
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Ny metode for vurdering av vitamin B2-status tas i bruk 
fra 1. april 2013
Overlege Arne Åsberg og fagansvarlig bioingeniør Unni Sirum

Uttrykket vitamin B2 refererer til riboflavin og koenzymene flavinmononuleotid (FMN) og 
flavinadenindinukleotid (FAD). Vitamin B2 finnes i rikelige mengder i vanlig norsk kost, 
men mangeltilstander kan forekomme, og ytrer seg klinisk med såre slimhinner i svelg, 
munn, nese og øye, fotofobi og dermatitt. Det finnes ingen ideelle, biokjemiske metoder 
for å vurdere vitamin-B2-status. Man kan måle riboflavin, FMN og FAD i plasma, erytro-
cytter og fullblod, eller man kan måle enzymaktivitet av FAD-avhengig glutationreduktase 
i erytrocytter. Vi har hittil analysert riboflavin i plasma, men skifter nå til å måle FAD i 
fullblod (b-FAD). 

I den forbindelse har vi undersøkt b-FAD hos 123 antatt friske blodgivere i alderen 20-70 
år, og fastlagt referansegrensene til

300 - 509 nmol/L

Sammenhengen mellom reell vitamin B2-status og de ulike biokjemiske testene for vitamin B2-
status er ikke godt klarlagt. Det gjelder også for b-FAD. Hos pasienter med kliniske funn 
som er forenlige med vitamin B2-mangel, vil lave verdier av b-FAD øke sannsynligheten 
for reell vitamin B2-mangel. Vi kan imidlertid ikke angi en sikker vitamin B2-mangelgrense 
for b-FAD. Den laveste verdien som ble påvist i referansepopulasjonen av friske blodgivere, 
var 270 nmol/L.

Se ellers omtale i vår Brukerhåndbok på www.stolav.no/lab
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Oppgi telefonnummer hvis du rekvirerer troponin T på 
pasienter i allmennpraksis
Lege i spesialisering Ingrid Hov 

Hovedindikasjonen for rekvirering av troponin T er klinisk mistanke om akutt hjerteinfarkt. 
Ved slik mistanke henvises som oftest pasienten til akutt innleggelse ved medisinsk avdeling. 
Enkelte ganger velger allmennpraktikere å rekvirere troponin T poliklinisk. I noen slike 
tilfeller er resultatet over den diagnostiske grensen for hjerteinfarkt. Dette utløser da en 
respons ved vår avdeling i form av at man forsøker å nå rekvirenten som kjenner klinikken 
og indikasjonen for analysen. Vi har flere ganger opplevd å ikke lykkes med det, noe som 
kan føre til forsinket behandling av et akutt hjerteinfarkt. Dersom man velger å rekvirere 
troponin T poliklinisk, er det svært viktig å oppgi telefonnummer på rekvisisjonen slik at 
rekvirenten kan nås raskt - også utenom legekontorets åpningstid.

Ny analysemetode for lupusantikoagulant
Overlege Gustav Mikkelsen og fagansvarlig bioingeniør Kari Bratberg 

1. februar 2013 ble ny analysemetode for lupusantikoagulant i plasma tatt i bruk.

Indikasjon for analysen er mistanke om antifosfolipidsyndrom, og resultatet bør tolkes 
 sammen med resultater av undersøkelse for antistoffer mot kardiolipin og beta-2-glyko-
protein-1 (utføres ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin). Se for øvrig egen 
omtale av antifosfolipidsyndrom i denne utgaven av Labnytt.

Prøvetaking
Prøve til lupusantikoagulant bør ikke tas under pågående antikoagulasjonsbehandling, siden 
resultatet kan bli upålitelig. For warfarin (Marevan) anbefales det å vente med prøvetaking til 
minst 7 dager etter avsluttet behandling, og for lavmolekylært heparin minst 12 timer etter 
siste dose. 

3 citratrør (blå kork, ikke delvolum) tappes med minst mulig stase. Blodet blandes godt og 
sentrifugeres snarest. For å fjerne alle trombocytter sentrifugeres prøvene 2 ganger: Sentri-
fuger først prøven i 10 minutter ved 2200 g, eventuelt 15 minutter ved 2000 g. Pipettér 
citrat plasmaet over i et plastrør. La 3-4 mm plasma være igjen over blodlegemene. Sentri-
fuger plastrøret på samme program, men la det være igjen 3-4 mm plasma når det pipetteres 
over i nytt plastrør. Prøven må analyseres innen 4 timer. Prøvene kan fryses ved -20 ºC og 
sendes frosset til laboratoriet.

Det bør i tillegg tas prøve til analyse av p-PT-INR og p-APTT.
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Analyseprinsipp
Prøvene undersøkes med 2 koagulasjonstester, «diluted Russell Viper Venom Test» (dRV-
VT) og «silica clotting time» (SCT). Begge testene utføres med lav og høy konsentrasjon av 
fosfolipid i reaksjonsblandingen, og sluttresultatet for hver test er forholdet mellom de to 
koagulasjonstidene, normalisert i forhold til tilsvarende koagulasjonstider i et normal plasma. 
Hvis prøven inneholder lupusantikoagulant, vil koagulasjonstiden være relativt lengre i test-
oppsettet med lav konsentrasjon av fosfolipid og forholdet mellom de to koagulasjons-
tidene blir dermed relativt høyt.

Analysen utføres en dag per uke.

Resultater og tolking
Alle resultater kommenteres av lege. Det er anbefalt å benytte 99-persentilen i fordelingen 
av resultater hos friske personer som beslutningsgrense for påvisning av lupusantikoagulant, 
og denne er 1,22 for normalisert dRVVT-ratio og 1,23 for normalisert SCT-ratio. 

Diagnosen antifosfolipidsyndrom kan stilles hvis minst ett klinisk kriterium og minst ett 
laboratoriekriterium er oppfylt (1). Laboratoriekriteriet er oppfylt hvis lupusantikoagulant 
påvises i 2 prøver tatt med minst 12 ukers mellomrom. Tilsvarende kan laboratoriekriteriet 
oppfylles hvis det påvises antistoffer mot kardiolipin eller beta-2-glykoprotein-1 i 2 prøver 
tatt med minst 12 ukers mellomrom.

Lupusantikoagulant uten klinisk betydning kan påvises ved flere kliniske tilstander, for 
 eksempel etter infeksjoner. 

Referanser
1. Keeling D, Mackie I, Moore GW, Greer IA, Greaves M; British Committee for Standards in Haematology. 

Guidelines on the investigation and management of  antiphospholipid syndrome. Br J Haematol 2012; 157: 
47-58.

Nedleggelse av analyse: Tyroksinbindende globulin (TBG) 
i serum
Overlege Arne Åsberg

Denne analysen hadde sin berettigelse da vi brukte s-total T4 som thyreoideafunksjons-
analyse, men vi trenger ikke s-TBG for å tolke s-fritt T4. Våre spesialister i endokrinologi 
rekvirerer praktisk talt ikke s-TBG, og etter 1. april 2013 vil analysen ikke lenger utføres.
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Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Kliniske opplysninger og vurdering av vekst i urinprøver
Overlege Kjersti Wik Larssen

Urinveisinfeksjon (UVI) er en av de vanligste infeksjonssykdommene, både i kommune-
helsetjenesten og på sykehus. Årlig mottar Avdeling for medisinsk mikrobiologi ca 30 000 
urinprøver til bakteriologisk dyrkning.

Urinveisinfeksjon kan inndeles på ulike vis:
• Øvre (pyelonefritt, urosepsis) og nedre UVI (cystitt)
• Komplisert og ukomplisert UVI (ukomplisert = UVI hos frisk kvinne i fertil alder)
• Symptomatisk og asymptomatisk UVI (asymptomatisk bakteriuri/ABU)

Vurdering av vekst av bakterier i en urinprøve vil være avhengig av både prøvetakings-
metode, prøvetransport, utsåingsmetode samt kliniske opplysninger.

Prøver vil håndteres ulikt i laboratoriet avhengig av den informasjonen som blir gitt.

Det er meget viktig at klinikere er klar over hva dette innebærer for egen vurdering av dyrk-
ningsresultatet. 

De mikrobiologiske grensene for hva som defineres som en signifikant bakteriuri, dvs et reelt 
funn og ikke forurensing fra hud/slimhinner i genitalia i forbindelse med prøvetakingen, 
er avhenging av prøvetakingsmetode, alder, kjønn, symptomer samt hvilken type bakterie 
og antall ulike bakteriearter som vokser. Generelt er grensene for vekst lavest om prøven 
er tatt ved blærepunksjon, og høyest ved asymptomatisk bakteriuri (ABU), prøver tatt fra 
permanent kateter og poseprøver fra barn.

Etter et konsensusmøte i 2007 ble grensene for hva som oppfattes som signifikant bakte-
riuri flyttet fra 10 000 CFU/ml urin til 1000 CFU/ml urin for prøver tatt med midtstrøms-
urin (MSU) eller ren intermitterende kateterisering (RIK) hos pasienter med symptomatisk 
urinveisinfeksjon. 

For prøver tatt ved blærepunksjon er grensen som tidligere 100 CFU/ml, og for prøver tatt 
fra permanent blærekateter eller ved asymptomatisk bakteriuri er grensene som tidligere 100 
000 CFU/ml. 

Prøver fra pasienter med alvorlig immunsuppresjon, tverrsnittskade og ved opplysninger om 
klinisk mistanke om UVI på tross av negative dyrkninger tidligere, vil håndteres  annerledes 
enn en poliklinisk prøve med spørsmål om cystitt. Hos disse pasientgruppene vil vi i større 
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grad også legge vekt på tvilsomt patogene mikrober (f.eks koagulase-negative stafylokokker, 
gjærsopp) enn hva vi normalt gjør, særlig gjelder dette for innlagte pasienter. 

En lavere satt grense for hva som er signifikant bakteriuri gjør at en god del pasienter med 
reell UVI vil få utført bakterieidentifikasjon og resistensbestemmelse der dette ikke ville 
blitt gjort ved tidligere grenseverdier. Samtidig innebærer en lavere grenseverdi en fare for 
at prøver tatt på dårlig indikasjon, med ufullstendige kliniske opplysninger eller med ikke 
optimal prøvetaking blir overtolket i laboratoriet i forhold til klinisk betydning. Dette vil 
igjen innebære en risiko for overbehandling. 

Avdelingen opplever ikke sjelden at vi får for lite kliniske opplysninger til å avgjøre hvordan 
prøven skal håndteres.

Vi ønsker derfor å oppsummere hvilke opplysninger vi trenger for best mulig håndtering i 
laboratoriet:
• Prøvetakingsmetodikk: MSU, RIK, permanentkateter, poseprøve eller blærepunksjon.
• Symptomer/fravær av symptomer, inklusive resultat fra urinstiks
• Disponerende forhold (Diabetes, graviditet, anatomiske forhold)
• Residiverende UVI? Tidligere funn av betydning.

Prøver uten tilstrekkelige opplysninger vil bli håndtert i henhold til kriteriene for asymptomatisk bakteriuri 
(ABU), dvs med 100 000 CFU/ml som grenseverdi. 

Prøver der det kun er gitt én av følgende opplysninger vil også tolkes som ABU med mindre 
annet er presisert:
• Kontroll/kontrollprøve
• Rutineprøve/ rutineprøve før operasjon (før TURP / operasjoner i urinveiene der det 

forventes slimhinneblødning)
• Første gangs svangerskapskontroll/ svangerskapskontroll 

I alle disse tilfellene antar vi at prøven er tatt på en pasient uten symptomer på urinveisin-
feksjon, og i utgangspunktet med MSU eller RIK.

Kriteriet for asymptomatisk bakteriuri er for øvrig uendret. Det krever vekst av >100 000 
CFU/ml av samme mikrobe i to påfølgende prøver hos en pasient uten kliniske symptomer 
på en urinveisinfeksjon. (Hos en mann er det i henhold til amerikanske retningslinjer nok 
med funnet i én prøve).
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Vurderingen av urinprøvefunn blir stadig mer kompleks, og kliniske opplysninger 
tilsvarende viktigere. God kommunikasjon mellom rekvirerende lege og laboratorium er 
derfor avgjørende for kvaliteten på vår diagnostikk.

Referanser
1. Strategimøte nr 21, 2007. Bakteriologisk diagnostikk ved urinveisinfeksjoner. Folkehelseinstituttet.
2. Infectious Diseases Society of  America Guidelines for the diagnosis and treatment of  asymptomatic 

 bacteriuria in adults. CID 2005; 40: 643-54.

Influensa- og RS-virussesongen 2012-2013
Overlege Andreas Christensen

I vinter begynte influensasesongen brått med en rask økning i antall influensatilfeller rundt 
nyttår. Dette skjedde under et pågående utbrudd med RS-virus (RSV)-infeksjoner som 
hadde startet et par uker tidligere.

Figurene 1-5 viser tids-, alders- og kjønnsfordelingen for influensa- og RSV. Merk at i figur 
3-5 er alderskategoriene splittet opp i enkelt-år for barn under fem år for å øke oppløs-
ningen i denne hardest rammede aldersgruppen når det gjelder RSV. Vi ser at RSV, som 
kjent, i all hovedsak rammer de minste barna, men også voksne og eldre kan smittes.

Influensautbruddet var denne vinteren dominert av influensa A (H1N1) av typen pdm09 
(svineinfluensa). Dette viruset oppfører seg nå som vanlig sesonginfluensa, og leger og 
pasienter kan forholde seg som normalt til viruset. Smitte med influensa A (H1N1)pdm09 
skal altså ikke meldes med mindre man er en del av den veletablerte vakt-/ fyrtårnsordningen 
som baseres på utpekte legekontorer.

Det er verdt å merke seg at denne vinterens utbrudd med influensa A (H1N1)pdm09 tyder 
på at vaksinen som ble gitt til en stor del av befolkningen i 2009 har hatt forholdsvis kort-
varig effekt. Ut fra aldersfordelingen ser vi også at barn under fem år er en dominerende 
aldersgruppe denne vinteren. De fleste av disse er født etter 2009, og er ikke vaksinert mot 
dette viruset.

Vi benytter anledningen til å minne om årlig vaksinering av pasienter i risikogrupper og 
eldre over 65 år. Helsearbeidere bør også vaksinere seg for å redusere faren for å smitte sine 
pasienter. Vaksineringen bør skje på høsten i forkant av forventet utbrudd.
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Figur 1: Antall prøver positive for influensa- og RSV per uke i løpet av vinteren 2012-2013.

Figur 2: Antall pasienter positive for influensa-, RSV-, metapneumovirus og Mycoplasma pneumoniae per 
måned i løpet av siste tre år.



Laboratoriemedisinsk klinikk | St. Olavs Hospital18

Figur 3.

Figur 4.

Figur 5.
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Avdeling for patologi og medisinsk genetikk

Patologi kopisvar der rekvirent tilhører sykehus i Helse 
Midt-Norge
Seksjonsleder Maj Liv Eide og IKT koordinator Ingjerd Larsen 

Ved forespørsel om kopisvar fra vårt laboratoriedatasystem der rekvirent tilhører sykehus i 
Helse Midt-Norge (HMN), skal disse håndteres via DocuLive. Dvs rekvirerende lege legger 
selv på «kopi-til» når kopimottaker er RoS-bruker, eller skriver ut histologinotat og sender 
eksterne rekvirenter.

Bruksanvisning kopisvar til rekvirenter ved eget og andre sykehus
Du kan gi kopi til andre LAB RoS rekvirenter både ved eget og andre sykehus i HMN. 

Det sikreste er å gi kopi når svaret foreligger og er signert, siden signering fjerner kopi fra 
innkurv (som p.t. består av usignerte svar). Svaret legger seg i journalen ved det andre syke-
huset.

Bruksanvisning kopisvar til rekvirenter utenfor sykehus 
Kopi til fastlege og andre rekvirenter utenfor sykehus i HMN: Lag histologinotat i Doculive 
med oppsummering av svaret, vurdering og konklusjon. Lag brev av histologinotatet, eller 
kopier histologinotatet inn i epikrise og send svaret elektronisk eller per post til mottaker.
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