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Följande förändringar börjar gälla 21 maj 2020.  

P-Antitrombin 
 
Ny analys på SÄS, Borås 
Antitrombin är en hämmare av trombin och låg aktivitet leder till ökad 
trombosbenägenhet. Orsaken till sänkt aktivitet kan vara hereditär eller förvärvad. 
Indikation för analys av P-antitrombin är främst utredning av venös 
trombosbenägenhet, misstänkt DIC samt kontroll av patienter som behandlas med 
antitrombinkoncentrat.  
 
Referensintervall: 0,8-1,2 kIE/L  
 
Karin Lundberg, Laboratorieingenjör 
Tommi Tallheden, ST-läkare 

 

Ceruloplasmin 
 
Nytt referensintervall (infört 7maj): 
Vuxna: 0,20 – 0,60 g/L 
 
Källa: 09P93 Alinity c Ceruloplasmin Reagent kit, skapad november 2017. ©Abbott Laboratories.  
 
Helen Sandklef, Laboratorieingenjör 
Tommi Tallheden, ST-läkare 

 
 

Provtagning med kapillärrör – MiniCollect 
Rör med felaktig kork kommer inte att analyseras utan besvaras ”Prov 
feltaget.” 
De enheter som själva utför provtagning med kapillärrör (MiniCollect) behöver vara 
observanta på att rätt kork sätts tillbaka på rätt rör i samband med provtagning.Om 
korken sätts på fel rör finns risk att tillsats från röret följer med vilket påverkar 
provkvalitén. Rör med felaktig kork kommer därför inte att analyseras utan svaras ut 
med kommentar ”Prov feltaget.” 
På sidan av röret står texten ”MiniCollect Complete” i respektive korkfärg, som en 
hjälp för att veta vilken kork som ska sättas på vilket rör. 

 
Emmelie Johansson, Laboratorieinstruktör 
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Transfusionsmedicin – AKUTprov 
 
Många beställare misstolkar Akut märkning på förenlighetsprov (BAS-test). Med Akut 
prov menas att patientens liv är i fara om inte analysen är klar inom 60 minuter och 
att blodkomponenter kan reserveras. Det är inte akut om prov kommer på morgonen 
och patienten ska opereras under ex. fm eller i vissa fall nästa dag. Använd istället 
möjligheten att skriva operations/transfusionstid. Alla BAS-tester besvaras normalt 
inom 4 h. 
 
Akutprov innebär alltid att provet prioriteras och hanteras utanför rutinarbetet. Det tar 
både tid och resurser från den ordinarie verksamheten.  
 
Har patienten en giltig BAS-test kan obegränsade enheter blodkomponenter 
reserveras, och det går snabbt! Se till att patienter som kan komma att behöva 
blodtransfusioner har en giltig BAS-test och beställ blodkomponenter när man ser att 
det behövs – man behöver inte beställa för att ha i reserv.  
 
Har patienten däremot antikroppar dvs. inte är godkänd för BAS-test ser vi gärna att 
blod beställs i förväg, för att ha i reserv och snabbt kunna levereras. Har patienten 
antikroppar måste alltid en MG-test (mottagare/givare – test) utföras och det tar 
längre tid att få fram blodkomponenterna.  
 
Hur vet då beställaren om patienten är godkänd för BAS-test eller inte? Läs i 
journalen eller titta i Interinfo – där står tydligt om patienten är godkänd för BAS-test 
eller inte. 
 
Maria Hermansson, Systemadministratör Transfusionsmedicin 

 
 
Vid frågor kontakta: 
 
Klinisk kemi Borås: 033-616 1864, val 1 
 
Klinisk Mikrobiologi Borås: 033-616 18 83 
 
Transfusionsmedicin Borås: 033-616 18 89 
 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin Alingsås: 0322-22 63 20 
 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin Skene: 0320-77 92 45 
 
 
 
 
 


