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Öppettider på provtagningen under 

sommaren.  

Under vecka 25-33 har provtagningen öppet 

Måndag-fredag: 07:30–15:00 

 

Öppettider på Storsjötappen under 

sommaren. 

Under vecka 25-33 har Storsjötappen öppet  

Måndag-torsdag: 07:15–11:00 samt 

12:00–14:00 

Fredag: 07:15–12:00 

 

Prover till andra lab under 

sommaren.  

Prover med Ambuss till Umeå går som vanligt, med viss 

reservation. Under juni, juli och augusti kan särskild 

(anpassad) sommartrafik förekomma. I övrigt skickas 

prover med Postnord mån-tors.  

Akuta prover med Jetpak, innan prov tas – kontrollera 

med lab om det går flyg till ankommande stad. Flyget är 

billigare än vägtransport, vilket blir fallet om inga flyg 

avgår. Planering av provtagning krävs.  

Akuta prover med Jetpak: Innan prov tas SKA kontakt 

med lab ske. Telefon 24130 

 

Svar på skickeprover 

Under vecka 29–31 kan inmatningen av svar på skickeprover bli fördröjd p.g.a. 

personalbrist. 

 

Prover till Patologi/Cytologi 

Dessa skall ej skickas i boxarna till Laboratoriemedicin. 

 

Fördröjda svarstider för diffar 

Under sommaren kommer vi att ha fördröjda svarstider för manuella diffar. 
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S-Glukos ändrade tider för centrifugering 

Under sommaren kommer vi att uppdatera instruktionerna i Cosmic så att S-Glukos skall 

centrifugeras inom 30 min för att förhindra falskt för låga glukoskoncentrationer. För att 

underlätta rekommenderar vi att ta S-Glukos i akutrör (orange kork, långt rör). Korrekt 

information hittar du i provtagningsanvisningarna. 

 

Vi utför inte längre glukosbelastning 

Sedan 1 juni 2021 utför Laboratoriemedicin inte längre glukosbelastning. 

 

Spermieanalyser 

Vecka 25–32 kommer laboratoriet inte att utföra spermieanalyser. 

 

Daratumumab 

Patienter som står på dessa läkemedel:  

BAS-test skickas som utredningsprov till Umeå, d.v.s. 2 st. långa lila EDTA-rör. Remissen 

ska innehålla uppgifter om att patienten står på Daratumumab samt när patienten 

senast fick blod. 

 

Patient som ska påbörja denna behandling:  

Prov ska tas innan behandlingsstart. Remissen ska innehålla uppgifter om att provet är 

taget innan start av behandling med Daratumumab och om/ när patienten senast fick 

blod. 

 

Provtagningstid 

Det är av största vikt att provtagningstiden är rätt i systemen. Skickar ni remisserna 

från Cosmic i Provunderlagsfliken genereras tiden ni sänder remissen som 

provtagningstid. Detta blir fel och proverna får stå och vänta längre innan analys, vilket 

även kan medföra felaktiga provsvar då rören i regel bör centrifugeras inom 2tim. Plus 

att det blir försenade analyssvar.  

 

Odlingspinnar 

Det har den senaste tiden kommit många odlingspinnar där korken inte är nertryckt. 

Detta medför en risk för smittspridning.  

 

Mycoplasma genitalium, U- 

Mycoplasma genitalium skickas från nu till Umeå Mikrobiologen. Provtagning som förut, 

urinrör med skruvkork. 
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Information från Klinisk Mikrobiologi 2021-05-04: 

Resistensbestämning av bakterier – förändrade 

svarsrutiner 

Europeiska kommittén för resistensbestämning, EUCAST (European committee on 

antimicrobial susceptibility testing), har förändrat definitionen av S, I och R vilket medför 

ändringar i resistensbesked från Klinisk mikrobiologi. 

 

Ny definition av S, I och R: 

S – Känslig vid normal dosering. Hög sannolikhet för god behandlingseffekt vid normal 

dosering.   

I – Känslig vid ökad exponering. Hög sannolikhet för god behandlingseffekt om 

mikroorganismens exponering för preparatet kan ökas (t ex genom ökad dosering eller 

om preparatet naturligt koncentreras vid infektionsfokus).  

R- Resistent. Låg sannolikhet för god behandlingseffekt även om exponeringen ökas. 

 

Alla brytpunkter (gränsvärden) som används av mikrobiologiska laboratorier för att skilja 

mellan S, I och R är relaterade till dos och administrationssätt. Resistensbeskedet visar 

om bakterien är känslig vid normal dosering (S) eller om hög dosering behöver användas 

(I). Förändringen innebär att I-kategorin ska betraktas som ett lika bra behandlings-

alternativ som S-kategorin om exponeringen kan ökas, till exempel genom ökad 

dosering. 

Den dosering som ligger till grund för S- och I-kategoriseringen (normaldos och högdos) 

finns redovisat i Doseringstabell normal och högdos utfärdat av RAF (Referensgruppen 

för antibiotikafrågor), https://www.sls.se/raf . För den enskilde patienten kan dosering 

behöva justeras utifrån kroppsstorlek och njurfunktion. Kontakta infektionskonsult vid 

osäkerhet gällande dosjustering. 

Vid behandling av vissa bakterier krävs alltid hög dosering trots att bakterien tillhör sk 

vildtyp och inte bär på förvärvade resistensmekanismer. Tidigare svarades dessa 

bakterier/preparat känslig (S) med bifogad kommentar om att högdos rekommenderas. 

Nu kommer dessa bakterier/preparat i stället svaras känslig vid ökad 

dosering/exponering (I). Det gäller bl.a. Pseudomonas aeruginosa och Haemophilus 

influenzae: 

Haemphilus influenzae  

En känslig stam (vildtyp utan resistensmekanismer) kräver liksom tidigare behandling 

med högdos vid peroral behandling med Amoxicillin eller Amoxicillin-klavulansyra. Dessa 

preparat kommer därför svaras (I) på en känslig stam och ska betraktas som ett fullgott 

behandlingsalternativ. 

Pseudomonas aeruginosa  

En känslig stam (vildtyp utan resistensmekanismer) kräver liksom tidigare behandling 

med högdos för följande preparat: Piperacillin-tazobactam, Ceftazidim och Ciprofloxacin. 

Dessa preparat kommer därför svaras (I) på en känslig stam och ska betraktas som ett 

fullgott behandlingsalternativ. 

Förändringen av SIR-systemet sker internationellt och finns även beskriven i 

Läkartidningen: 

  SIR-systemet för att beskriva bakteriers resistens ändras (Läkartidningen 06/2019) 

https://www.sls.se/raf
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  Vid resistensbestämning av bakterier – våga lita på I-gruppen (Läkartidningen 

47/2019) 

Kontakt vid frågor: 

Kerstin Granlund, kerstin.granlund@regionvasterbotten.se 

Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Umeå. Ansvarig för resistensbestämningar vid 

Klinisk mikrobiologi, Östersund. 

Klinisk mikrobiologi 23625 
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