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RAG-molekylär Diagnostik  
Plats: Zoom-möte 

Medverkande: 

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

Kalmar: Carola Andersson 

Jönköping: Sofie Haglund, Hanna Gustafsson Bragde, Sara Mernelius  

 

1. Mötets öppnande 

Tobias hälsar samtliga deltagare välkomna till dagens möte. 

 

 

2. DPYD/DPD-analyser fortsatt diskussion 

Fortsättning på diskussion rörande vad som framkommit i frågan vid de olika orterna diskuteras. Sedan förra 

mötet ombads varje ort inhämta information kring vilka prov-volymer som kan förväntas inom respektive 

region, samt vilken typ av provmaterial som remittent ser möjligt resp. önskvärt (ärftlig variant där det 

sannolikt finns tillgång till FFPE kloss från cancerdiagnostik vs extra blodprov). Ingen av orterna har fått 

uppgifter som klargör frågor ställda vid föregående möte. Kalmar har sedan förra mötet initierat dialog i frågan 

mellan lab. och onkolog. Jönköping har fått en uppskattning från onkolog om ca 150 prover per år.  

 

3. Sekvensering av Covid-19  

Linköping har metoden i bruk, dock ännu på en skala som ej uppnår 10 % av positiva fall. Jönköping planerar 

att sätta upp metoden, men kommer initialt att behöva skicka prover. Kalmar har sett över möjlighet att sätta 

upp metod med befintlig utrustning och kommit fram till att det är möjligt, men ej tagit beslut om man kommer 

att gå vidare. 

 

4. Uppföljning CYP2C19 

Vid de två senaste RAG-MD mötet diskuterades analys av CYP2C19. Frågan togs initialt upp av Jönköping 

som fått förfrågan från Kardiologen, där man ser ett behov av snabbsvar inför behandling med Clopidogrel 

efter hjärtkärlkirurgi. Varken Kalmar eller Linköping har fått frågor rörande CYP2C19 analyser. Till detta 

möte skulle respektive kardiologer kontaktas för att undersöka eventuellt behov. Kalmar har ej fått svar i 

frågan. Linköping har fått svar och där föreligger i nuläget inget intresse för analysen hos Kardiologen. 

 

 

5. Fokus frågor våren 2021 

Frågan om DPYD testning kommer att behöva vara en återkommande punkt under våren. Detta gäller även för 

SARS-CoV-2 sekvensering. En ytterligare punkt att beröra är Jönköpings arbete med att sätta upp 

sekvensering i klinisk rutin.    

 

6. Övriga frågor 

Arbetet inom regionala arbetsgrupper under GMC-SÖ togs upp. Tobias förklarar att dessa inte kommer att ha 

kontinuerliga mötet utan kommer att aktiveras när behov av arbete inom de olika konstellationerna specifikt på 

regional nivå föreligger. Arbetet i samtliga grupper fortskrider på nationell nivå. Information om detta arbete 

delges vid GMC-LG, men kommer, efter önskemål, fortsatt även att återkommande tas upp vid RAG-MD. 

 

7. Mötets Avslutande 

 

 

 


