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Möte RAG Klinisk Kemi  
 

 

Datum: 2020-05-20 

Plats: Videolänk (Skype) 

Närvarande:  

- Elisaeth Aardal, ordf Region Östergötland 

- Mai-Britt Gregersen, Region Jönköping 

- Anna Irding, Region Jönköping 

- Helena Stenling, Region Kalmar 

- Katrin Andersson, Region Kalmar 

Adjungerad: Inga Zelvyté, Region Jönköping 

Frånvarande: Lukas Löwing Svensson, Region Östergötland 

 

Mötesanteckningar 

1. De nya medlemmarna Helena Stenling och Katrin Andersson hälsades välkomna att 

representera Region Kalmar som ersättare för Tom Lundahl. 

2. Erfarenheter från Covid-19 pandemin 

- Utvecklingen har varit liknande i alla tre regioner under våren med successiv 

uppgradering av vård för patienter med Covid-19 under ledning av regional 

sjukvårdsledning samtidigt som elektiv vård skalades ner. Övergripande god dialog 

mellan sjukvårdsledning och laboratorieverksamheten. 

-  Omställningen innebar en mer än fördubbling av antalet blodgasanalyser. I Region 

Jönköping hade nya instrument installerats i verksamheten som klarade den ökade 

volymen. I Region Östergötland installerades ett 15-tal patientnära instrument på de 

nyöppnade enheterna för att klara volymökningen. I Region Kalmar klarades 

volymökningen på befintlig instrumentering. Däremot uppstod relativt tidigt en akut 

brist på blodgassprutor som med stöd av upphandlingsfunktioner kunde avhjälpas. 

- Inom området hematologiska analyser ökade belastningen genom en kraftig ökning 

av antalet differentialräkningar av leukocyter. Samtliga tre regioner skapade liknande 

särskilda rutiner för beställning, hantering och besvarande av dessa analyser i samråd 

med särskild sjukvårdledning för att upprätthålla svarstider och minska belastningen 

på analyserande personal. 

- Inga upplevda problem med försörjning av reagens och förbrukningsmaterial. 

- Ingen kritisk sjukfrånvaro. 

- Statistik över förändring av analysbeställning och förändring av patientmedianer för 

dessa har samlats i Region Östergötland. 

Diskuterades om SÖR i framtiden skulle kunna ha nytta av en katastrofplan där man 

stöttar varandra med kompetenser vid extrem sjukfrånvaro som ett alternativt förslag till 

att skicka prover. Läkare kan stötta på distans? 
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3. I alla tre regioner pågår planering i olika stadier för att kunna skala upp serologisk testning 

av Covid-19 med stora volymer inom kemiverksamhet men i regi av klinisk mikrobiologi. 

Verifiering av flera möjliga analysmetoder pågår.  

Vi avvaktar utvärdering från mikrobiologi och utbyter erfarenheter kring provtagning, 

transport och påverkan på övrig verksamhet vid nästa möte. 

4. Tidigare uppdrag att se över möjlighet att skicka prover inom SÖR istället för till extern 

leverantör togs upp på nytt då diskussion pågår Region Jönköping att skicka prov för 

fosfatidyletanol (Peth) till Region Östergötland.  

- Analyspriset är högre i Region Östergötland än där analysen utförs idag vilket gör att 

beställare avstår från att byta leverantör även om detta skulle innebära förbättringar i 

form av möjlighet till digital beställning och svar. 

Beslutades att se över möjligheten till justering av pris då man nyligen bytt analysmetod 

i Region Östergötland. Nästa steg är att ta den övergripande frågan om eventuell intern 

prisbild inom SÖR att driva inom RMPO.  

5. Nya analyser 

- Elastas i feces utförs sedan 200511 i Linköping.  

- Tyroglobulin/anti-tyroglobulin planeras i RÖ. 

- Neuronspecifikt enolas har verifierats i RÖ men analysen är mycket hemolyskänslig 

varför man avvaktar beslut från kliniker hur detta kan hanteras. 

- Analys av celler i bronksköljvätska önskas i Kalmar. Region Östergötland stöttar 

med beskrivning och erfarenheter. 
 

6. Nästa möte 

- Videomöte 2 september. 

 

 

 

Vid pennan 

Elisabeth Aardal 


