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Möte i Regional arbetsgrupp Mikrobiologi     
(RAG-Mikrobiologi)  

 
 
Tid: 11 mars 2020, kl 09.30-10.30 

Plats: Skype-möte  

Deltagare: Anna J Henningsson, ordförande RAG, medicinsk ansvarig 
chef klinisk mikrobiologi i Jönköping 
Johanna Rundbäck, områdeschef klinisk mikrobiologi i 
Jönköping (avgående) 
Sofie Svensson, t.f. områdeschef klinisk mikrobiologi i 
Jönköping 
Lena Serrander, medicinskt ledningsansvarig klinisk 
mikrobiologi i Östergötland  
Annika Carlsson Wistedt, medicinskt ansvarig chef i Kalmar 
Liselott Kolterjahn Sjöholm, basenehetschef klinisk 
mikrobiologi i Kalmar 
Marcus Johansson, överläkare, klinisk mikrobiologi i Kalmar 
Helena Larsson, biomedicinsk analytiker, klinisk mikrobiologi 
i Kalmar 
Lisa Stark, biomedicinsk analytiker och metodspecialist, 
klinisk mikrobiologi i Jönköping 
 
  

1  Inledning 
 
Två nya medlemmar i RAG Mikrobiologi: Karin Andersson, t.f. 
verksamhetschef för klinisk mikrobiologi i Linköping samt Sofie Svensson, t.f. 
områdeschef i Jönköping. 
  
 
 

2  Covid-19 
 
Epidemiologiskt läge i respektive län: hittills 13 konstaterade fall i RJL, ett i 
RKL samt ett i RÖ. 
Planeringen av SARS-CoV-2-diagnostik i SÖR:  
Kalmar har metod uppsatt sedan 9/3, detekterar E-gen och RdRp-gen i två steg. 
Reagenser från Roche och ThermoFischer, har tillgång till dessa för ytterligare 
ca 350 analyser men fått besked om förlängda leveranstider. 
Jönköping utvärderar metod vecka 11, går i drift 16/3. LightMix från TIB 
MolBiol. Extraktion på EZ1 alt Bullet Pro. Kapacitet för 150 analyser på 
hemmavarande reagenser, men mer är på ingång. Anmält sig till externt 
kvalitetsutskick från QCMD samt intresse att utvärdera Cepheids test för 
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GeneXpert. 
Linköping beräknar starta sin metod (ThermoFischer-reagnes) 12/3, men har 
problem med reagenser och ffa extraktion. Testar olika lösningar. Infört 
screening av andra luftvägsprover. Ett strategiförslag från Sahlgrenska att 
enbart analysera RdRp för att spara resusrser. 
Aktuella problem/utmaningar: Förutom fördröjda leveranser av extraktions- 
och analysreagenser så finns det leveransstörningar av provtagningsmaterial 
och då i synnerhet olika varianter av E-swab. Alternativ kan vara NPH-pinne 
som sätts i liten mängd steril NaCl. 
Kan vi hjälpas åt? I dagsläget ser analysresultaten bra ut på alla tre labben, men 
det finns många osäkra faktorer när det gäller leveranser just nu. Vi får försöka 
hjälpas åt inom SÖR. Ny avstämning om en vecka. 
 
 

3  Övrigt   
 
Inget särskilt. 
 
 

4  Nästa möte: 2020-03-18 kl 10.00-11.00 (Skype) 
 
 
 
Vid anteckningarna: Anna J Henningsson   

 

 

 

  


