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Uppstartsmöte RAG-molekylär Diagnostik  
Plats: Zoom-möte 

Medverkande: 

Linköping: Tobias Strid, Linda Aronsson, Jenny Welander, Pia Palmebäck. 

Kalmar: Carola Andersson, Helena Larsson. 

Jönköping: Sofie Haglund, Lisa Stark, Hanna Gustavsson Bragde. 

 

1. Mötets öppnande: P.g.a. tekniska problem kunde planerat möte den 20-03-19 ej genomföras och istället 

genomförs detta ersättningsmöte.  

2. Genomgång av nuläget för molekylärdiagnostik inom SÖSR till följd av Covid-19. 

Samtliga orter beskriver läget som mer eller mindre ansträngt. I både Linköping och Jönköping har det skett 

tillfälliga omplaceringar av personal inom molekylärdiagnostiken till följd av Covid-19. Detta har ej varit 

nödvändigt i Kalmar. Linköping analyserar i snitt 200 covid-19 prover per dag, i nuläget på Abbot 

instrumentering. Jönköping kör ca. 100 prover per dag på Light cycler. De skickar dock personalprover till 

SVA. Kalmar kör ca. 50-70 per dag på Magnapure Compact + Rotorgene. 

3. Pam50 analys av vissa subgrupper av bröstcancer (Uppdrag från Fredrik Enlund RPO att utreda 

ordnat införande av Pam50 analys inom SÖSR.  

Pam50 analys i egen regi skulle innebära analys med Prosigna som sker på NanoString plattformen. Aktuellt 

prisläge för plattformen är ej helt klart men ligger troligvis runt 3.5M sek. Reagenskostnad per prov är idag 

13000 sek. 

Linköping och Kalmar har fått uppgifter från remitenter om uppskattat antal fall per år som skulle kunna vara 

aktuella för Pam50 analys. Jönköping har ännu ej erhållit dessa siffror. Det framkom under mötet att det råder 

vissa oklarheter kring vilka subgrupper av bröstcancer som kan bli aktuella för Pam50 analys. Prosigna 

marknadsför sitt test som ett test för ER-positiva HER-2 negativa fall. Gruppen bordlade därför frågan och 

samtliga orter skall därför vid nästa möte återkomma med siffror på ur många fall som kan bi aktuella per år. 

Detta efter förnyad diskussion med remitenter.  

4. Fortsatt arbete med inventering av molekylära tekniker inom SÖSR. 

Framtaget inventeringsdokument gicks igenom för att identifiera analyser vilka det rådde oklarhet kring vad de 

innebär, eller var de utförs. Vidare bestämdes att vi behöver göra ett fördjupat arbete kring kartläggning av 

vilka och vilken volym vi har på skickprover. Vi skall även identifiera eventuella analyser där vi anser att vi 

har för små volymer. 

5. Kommande möten: Nästa möte bokades om till den 11 juni kl. 15:00.  
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