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Möte i Regional arbetsgrupp Mikrobiologi     

(RAG-Mikrobiologi)  

 

 

Tid: 25 mars 2020, kl 10.00-11.00 

Plats: Skype-möte  

Deltagare: Anna J Henningsson, ordförande RAG, medicinsk ansvarig 

chef, klinisk mikrobiologi Jönköping 

Sofie Svensson, t.f. områdeschef klinisk mikrobiologi,  

Jönköping 

Annika Carlsson Wistedt, medicinskt ansvarig chef, Kalmar 

Liselott Kolterjahn Sjöholm, basenehetschef, klinisk 

mikrobiologi, Kalmar 

Marcus Johansson, överläkare, klinisk mikrobiologi, Kalmar 

Helena Larsson, biomedicinsk analytiker, klinisk 

mikrobiologi, Kalmar 

Mattias Fast, klinisk mikrobiologi, Kalmar 

Oskar Ekelund, verksamhetschef, klinisk mikrobiologi, 

Kronoberg 

Herjan Bavelaar, överläkare, klinisk mikrobiologi, Jönköping 

Anna Åkerlund, överläkare, klinisk mikrobiologi, Jönköping 

Jonas Swanberg, överläkare, klinisk mikrobiologi, Jönköping 

Anna Jogenfors, ST-läkare, klinisk mikrobiologi, Jönköping 

 

  

1  Inledning 
 

Vi hälsade Kronoberg välkomna i gänget. 

 

2  Covid-19 
 

Epidemiologiskt läge:  

Successivt ökande antal prover men fortfarande en långsam ökning av andelen 

positiva i Kalmar, Jönköping och Kronoberg. I Östergötland förefaller läget 

vara något annorlunda, men ingen därifrån kunde delta i dagens möte. 

 

SARS-CoV-2-diagnostik i SÖR:  

Kalmar analyserar för närvarande ca 30 prover om dagen. Har tre 

analyskörningar per dygn under vardagar, två under helgen.  

 

Jönköping analyserar ca 60 prover om dagen i nuläget. Två körningar/dygn 

under alla veckans dagar. Upphör nu med att konfirmera E-positiva med RdRp. 

Extraktion nu löst med BulletPro. Kommer att kontakta SVA för analysstöd 

avseende personalprover. 
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Kronoberg har satt upp in-house PCR enl Drosten, E-genen fungerade inte så 

väl och man analyserar nu enbart RdRp. Använder Abbott m2000 och 

analyserar i nuläget ca 50 prover/dygn. Har provat provtagningsrör Chlamydia 

multicollect och det har fungerat väl. 

 

Linköping analyserar nu enligt uppgift ca 300 prover/dygn på Abbot m2000, 

extraktion på QIAsymphony där man haft en del bekymmer.  

 

Aktuella problem/utmaningar:  

Fortsatt svårt att få klara besked gällande leveranser. Det gör att det blir svårt 

att planera framåt och vi behöver ha olika backup för ffa extraktion.  

 

Kan vi hjälpas åt?  

I dagsläget finns fungerande analyser och tillräcklig analyskapacitet på alla 

fyra laboratorierna. Vi fortsätter hålla kontakt genom veckoavstämningar. 

 

Mycket aktiv marknadsföring avseende serologiska tester, bra om man kan 

hjälpas åt vid ev utvärderingar samt dela information med varandra.  

 

 

3  Övrigt   
 

 

 

4  Nästa möte: 2020-04-01 kl 10.00-11.00 (Skype) 
 

 

 

Vid anteckningarna: Anna J Henningsson   

 

VVv 

 

  


