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Möte RAG Klinisk Kemi  
 

 

Datum: 2020-09-02 

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 

Frånvarande: Lukas Löwing Svensson, Region Östergötland 

 

Mötesanteckningar 

1. Alla hälsades välkomna till mötet. Fortfarande vissa problem med uppkoppling till digitalt 

möte då regionerna använder olika digitala mötesformer. 

2. Erfarenheter från Covid-19 pandemin 

- 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. Framför allt kan läkare stötta på distans? 

- I Region Jönköping och Region Kalmar har bred testning för serologisk testning av 

SARS-CoV2-antikroppar startats upp med analys inom kemiverksamhet men i regi 

av klinisk mikrobiologi. I Region Östergötland beställs analys endast på medicinsk 

indikation. 

- I både Kalmar och Jönköping har man kommit igång med grupp 1, 2 och 4 och 

testning av allmänheten är på gång. EP-tjänst för personal (och allmänhet). I 

beställningen besvaras fråga om symptom haft symptom och att man har varit frisk i 

minst 2 veckor. Avvaktande beslutsprocess i Region Östergötland. 

i. I Kalmar analyseras SARS-CoV2-ak i regi av Klinisk kemi på Roche-

plattform med automationslösning dygnet runt för att fördela provvolymen 

(ca 500 prover/dygn). Negativa antikropps-svar autovalideras. Vid positivt 

resultat skickas provet vidare för verifiering med YHLO på klinisk 

mikrobiologi.  

ii. Man har löst undanträngningsproblem genom att fördela andra rutinanalyser 

till andra sjukhuslab i regionen. 

iii. I Jönköping analyserar man på Abbott-instrument dagtid 5 dagar i veckan. 

Svarstid 1 vecka. Man har liksom i Kalmar valt att ha analysen som ”Klinisk 

kemi”-analys för att få över resultat till 1177. Negativa antikropps-svar 

godkänns efter primär analys. Vid positivt resultat går prov vidare för 

verifierande analys på LIAISON (DiaSorin). 
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3. Tidigare uppdrag att se över möjlighet att skicka prover inom SÖR istället för till extern 

leverantör togs upp på nytt  Region Jönköping med anledning av den pågående diskussionen 

att skicka prov för fosfatidyletanol (Peth) till Region Östergötland.  

- Förhandling och viss prisjustering har lett fram till beslut att Region Jönköping nu 

fattat beslut om att skicka prov för Peth till Region Östergötland. 

- Nästa steg är att lyfta den övergripande frågan om möjligheten till intern prisbild 

inom SÖR att driva inom RMPO.  

4. Nya analyser 

- Elastas i feces utförs sedan 200511 i Linköping.  

- Nya analyser har fått pausas under våren/sommaren till följd av Covid-19. 

5. Övriga frågor 

- Möjlighet till randning i Region Östergötland för ST-läkare inom Klinisk kemi i 

Kalmar och Jönköping för utbildning inom specialområden. Beslutades att förankra 

frågan hos ST-studierektor. 

6. Nästa möte 

- Videomöte 4 november. 

 

 

 

Vid pennan 

Elisabeth Aardal 


