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Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 

Blodtransfusjoner i primærhelsetjenesten
Seksjonsleder Kjell Rune Logan-Halvorsrud

De siste årene har antall blodtransfusjoner utført utenfor sykehus vært økende. Med det 
følger økt behov for kunnskap om blod og blodtransfusjoner. Det er en  forutsetning at 
personell som har ansvar for blodoverføringen har fått opplæring innenfor  blodtransfusjon 
og håndtering av blodkomponenter. 

Når forsendelse med blodkomponenter mottas fra blodbanken, må mottaker forsikre 
seg om at det ikke er tegn på skade på blodkomponenten(e), at holdbarhetsdato ikke er 
overskredet, at temperaturindikator (erytrocyttkonsentrat) ikke har slått om fra hvit til rød 
(gjelder ved mottak). Les informasjonen som medfølger forsendelsen. 

Transfusjon av blodkomponenter og blodprodukter skal kun rekvireres av lege. Selve 
 transfusjonen kan utføres av lege eller sykepleier. Det er viktig at indikasjonen for blod-
transfusjon spesifiseres i rekvisisjonen. 

Umiddelbart før transfusjon må pasientens identitet kontrolleres (fullt navn og fødsels-
nummer). Videre må man påse at tappenummer på blodposen stemmer overens med 
tappenummer på medfølgende transfusjonsjournal. Blodtypen oppgitt på blodposen må 
være forlikelig med pasientens ABO- og RhD-type. Pasientens blodtrykk og temperatur 
registreres før transfusjonen starter. 

Pasienten skal i tillegg observeres nøye under transfusjonen, med tanke på eventuelle 
 reaksjoner.

En erytrocyttransfusjon (SAGMAN) skal være avsluttet innen 4 timer etter at 
 transfusjonen startet.

Etter transfusjon returneres utfylt skjema «transfusjonsjournal» til blodbanken (kryss av 
for om transfusjonen er foregått komplikasjonsfritt, dato og klokkeslett for transfusjonen, 
samt signatur). 

Se for øvrig brukerhåndboka for blodprodukter, se http://www.stolav.no/no/Om-oss/ 
Avdelinger/Immunologi-og-transfusjonsmedisin/90574/ 
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Avdeling for klinisk farmakologi

Farmakologiportalen
Overlege Andreas Austgulen Westin

I februar i år lanserte Norsk forening for klinisk farmakologi (NFKF) Farmakologi-
portalen (1). Her kan man til enhver tid finne ut hvilke legemiddel- og rusmiddelanalyser 
som tilbys i Norge og hvor. Hvis man for eksempel lurer på om noen i Norge analyserer 
amiodaron (Cordarone) og flekainid (Tambocor) i serum, kan man søke – ved bruk av 
legemiddelnavn eller handelsnavn – i portalen, og finne ut at disse analyseres i  henholdsvis 
Tromsø og Trondheim. Portalen er finansiert av legeforeningen, vedlikeholdes av 
 laboratoriene selv, og eies av NFKF. 
 

Den 22. september i år lanserer NFKF også en ny tilleggsmodul i  Farmakologiportalen, 
som kobler analyseregisteret i portalen mot Norsk Laboratoriekodeverk. Dette vil 
blant annet sikre at alle laboratorier anvender korrekte (og likelydende) navn på klinisk 
 farmakologiske analyser etter hvert som de tilkommer.

Referanser
1.  Farmakologiportalen. http://www.farmakologiportalen.no
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Avdeling for medisinsk biokjemi

Endring av koagulasjonsanalyser fra 5. oktober
Overlege Gustav Mikkelsen og fagansvarlig bioingeniør Kari Bratberg

Laboratoriet tar i bruk nye instrumenter for koagulasjonsanalyser den 5. oktober 2015. 
Dette medfører endring av metoder og referanseområder for noen analyser. Nedenfor er en 
kort beskrivelse av de viktigste endringene. Ytterligere informasjon finner du i vår bruker-
håndbok www.stolav.no/lab.

PT-INR 
Vi benytter samme analysemetode som tidligere og endringer p.g.a. instrumentbyttet 
 forventes å være små. Anbefalte terapiområder skal fortsatt benyttes. Analyse av prøver tatt 
kapillært blir ikke lenger mulig.

APTT
Vi tar i bruk en ny analysemetode som vil gi noe lavere resultater sammenlignet med 
tidligere metode. Nytt referanseområde er 28–39 sekunder (gjennomsnitt 34). Tidligere 
referanseområde var 30-44 sekunder (gjennomsnitt 35).

D-dimer
Vi tar i bruk en ny analysemetode. Anbefalt beslutningsgrense for venøs tromboem bolisme 
er 0,5 mg/L, som tidligere.

Antitrombin
Vi tar i bruk en ny analysemetode basert på inhibisjon av koagulasjonsfaktor X. Sammen-
lignet med tidligere metode kan man forvente noe lavere resultater i lave nivåer. Ved bruk 
av direkte faktor X-hemmere (apixapan og rivaroxaban) vil resultatet bli falskt forhøyet.

Nytt referanseområde er 78–125 %. Tidligere referanseområde var 89–118 %.

Protein S, fritt
Vi tar i bruk en ny analysemetode basert på binding av fritt protein S til C4b-bindende 
protein. Man kan forvente litt lavere verdier enn tidligere, men for enkeltpasienter vil 
 forskjellen for de fleste være under 20 prosent-enheter.

Nye referanseområder (tidligere grenser i parentes):
Kvinner som ikke bruker p-piller: > 63 % (> 66 %)
Kvinner som bruker p-piller: > 41 % (> 46 %)
Menn: > 85 % (> 87 %)
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Protein C, aktivitet
Vi tar i bruk en ny analysemetode, men med lignende prinsipp som tidligere. Det 
 forventes ingen vesentlige endringer i resultater. Referanseområdet blir ikke endret.

Fibrinogen
Vi tar i bruk en ny analysemetode basert på samme prinsipp som tidligere. Ny metode vil 
gi litt lavere resultater i lave nivåer. For enkeltpasienter vil forskjellen som følge av metode-
endringen være < 20 % for de fleste. 

Nytt referanseområde er 1,9-4,2 g/L. Tidligere referanseområde var 2,0 - 4,0 g/L.

Anti-Faktor-Xa
Vi tar i bruk en ny analysemetode, basert på samme prinsipp som tidligere. Ny metode gir 
litt lavere resultater i terapeutisk område. For enkeltpasienter forventes forskjellen å være  
< 0,1 IE/mL for de fleste. Anbefalte terapeutiske grenser skal fortsatt benyttes.

Ny analyse: ADAMTS13-aktivitet i plasma
Overlege Gustav Mikkelsen og bioingeniør Siri Lie Størkersen 

Fra den 1.10.2015 tilbyr laboratoriet analyse av ADAMTS13-aktivitet i plasma. Analysen 
er relevant ved diagnostikk og oppfølging av trombotisk trombocytopenisk purpura 
(TTP).

Prøvetaking
Ved diagnostikk i forbindelse med akutt anfall bør prøver tas før første plasmainfusjon 
eller plasmaferese. Hos pasienter i remisjon bør prøver tas minst 1 uke etter avsluttet 
 plasmainfusjon eller plasmaferese.

Tapp 6 citratrør (blå kork) og sentrifuger disse umiddelbart etter prøvetaking i 10 min. ved 
2200 G. Avpipetter plasma og la 3 mm bli igjen over blodlegemene for å unngå å få med 
trombocytter. Sentrifuger i 15 min. ved 3000 G, avpipetter plasma og la 3 mm bli igjen. 
Frys avpipettert plasma umiddelbart ved -20 °C eller kaldere og send prøven frosset til 
laboratoriet. EDTA-plasma og prøver med hemolyse kan ikke benyttes.

Forventet svartid
Analysen utføres ved behov. Inntil 2 ukers svartid må påregnes. Ved behov for raskere svar 
må eventuelt laboratoriet kontaktes pr. telefon.
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Referanseområde
> 77 %

Tolking
Lave verdier: Resultater < 5 % har høy spesifisitet for trombotisk mikroangiopati, som ved 
TTP og eventuelt hemolytisk uremisk syndrom (HUS). Lave verdier, men oftest > 10 %, 
kan i tillegg forekomme ved sepsis m. DIC (1) og alvorlig leversykdom, samt hos gravide, 
nyfødte (2) og heterozygote for genetisk betinget mangel på enzymet. Resultater >30 % 
medfører lav sannsynlighet for TTP (3).

Referanser
1.   Ono T, Mimuro J, Madoiwa S, Soejima K, Kashiwakura Y et al. Severe secondary deficiency of von 

 Willebrand factor-cleaving protease (ADAMTS13) in patients with sepsis-induced disseminated 
 intravascular coagulation: its correlation with development of renal failure. Blood 2006; 107: 528-34. 
(PMID: 16189276)

2.   Mannucci PM, Canciani MT, Forza I, Lussana F, Lattuada A, Rossi E. Changes in health and disease of 
the metalloprotease that cleaves von Willebrand factor. Blood 2001; 98: 2730-5. (PMID: 11675345)

3.   Joly B, Stepanian A, Hajage D, Thouzeau S, Capdenat S, Coppo P, Veyradier A. Evaluation of a 
 chromogenic commercial assay using VWF-73 peptide for ADAMTS13 activity measurement. Thromb 
Res 2014; 134: 1074-80. (PMID: 25262108)

Endret metode for metanefrin i plasma 
Overlege Gustav Mikkelsen og fagansvarlig bioingeniør Anne Marie Hole

Den 21.08.2015 tok vi i bruk en modifisert metode for analyse av metanefrin i plasma. 
Vi forventer ingen nivåendring for analysen, og referanseområdet beholdes uendret. For 
 enkeltpasienter kan man oppleve forskjeller på inntil 0,3 nmol/L i nivå 0,2-1,0 nmol/L 
som følge av metodeendringen.

Registrering av preanalytiske feil fra rekvirenter i 
 primærhelsetjenesten 
Ny nasjonal dugnad i regi av Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) og Noklus 

Fagansvarlig bioingeniør Mona Heggheim

Det vil i løpet av september måned bli gjort en opptelling av noen få utvalgte preanalytiske 
feil. 
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Registreringen foregår i felles prøvemottak ved Laboratoriesenteret. Tilsvarende 
 registreringer vil bli utført ved mange medisinske laboratorier i Norge.

Vi vil ha fokus på fire preanalytiske feil:
• Feil eller manglende identifikasjon av pasienten
• Opplysninger om prøvens rekvirent mangler eller er ufullstendig/opplysninger om 

 eventuell kopimottaker er ufullstendig 
• Prøvetakingstidspunkt er ikke påført prøverør/rekvisisjon 
• Prøvematerialet er feil eller mangler/ikke tilstrekkelig mengde 

Resultatene behandles konfidensielt og kan benyttes av laboratoriet som preanalytiske 
kvalitetsindikatorer. Registreringen er også nyttig blant annet ved veiledning i riktig 
prøvetaking og prøvebehandling. Målsettingen er at vi sammen kan bidra til å  redusere 
 preanalytiske feil til beste for pasientene. Vi vil i et senere Labnytt informere om 
 resultatene fra registreringen.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Serologisk test for Chlamydophila pneumoniae og 
 Mycoplasma pneumoniae legges ned
Overlege Andreas Christensen

Fra 1. oktober 2015 vil serologiske tester for Chlamydophila pneumoniae og Mycoplasma 
pneumoniae ikke lenger være en del av vårt tilbud. Etter gjentatt utprøving av ulike 
 serologiske tester har vi konkludert med at deres sensitivitet og spesifisitet er for dårlig. 
Genteknologisk metodikk (PCR) har gitt oss muligheten til å studere tradisjonelle testers 
ytelse mer nøyaktig, og det viser seg at den positive prediktive verdien for de serologiske 
testene i de fleste situasjoner er så lav at et positivt resultat hyppigere er uspesifikt enn 
forårsaket av aktuell infeksjon. Dette finner vi uforsvarlig, og går nå over til å basere oss på 
PCR-tester for disse to luftveispatogene bakteriene.

Ved spørsmål om Chlamydophila pneumoniae- og Mycoplasma pneumoniae-infeksjon 
anbefaler vi derfor luftveismateriale (vanligvis nese- eller halspensel) til PCR-undersøkelse. 
En slik prøve vil oftest være positiv inntil 3-4 uker etter symptomdebut. Etter denne tid 
vil det være vanskeligere å stille diagnosen, men da vil den behandlingsmessige konsekvens 
likevel være liten. Behandling gitt 3-4 uker etter symptomdebut har liten innvirkning på 
sykdomsforløpet.
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Figur: Illustrasjon av metoden som nå legges ned. På bildet sees en 96-brønns ELISA-plate 
med prøver undersøkt for Mycoplasma pneumoniae. Resultatene avleses på bakgrunn av 
 fargeomslag. Gul farge betyr her positivt resultat og fargeløshet negativt resultat.





Kontakt labnytt: post.lab@stolav.no


