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Ny analyskatalog 15 oktober  
 

Nedanstående förändringar från Karolinska Universitetslaboratoriet införs  

den 15 oktober i analyskatalog för elektroniska beställningar och svar. 

 

Information om kataloguppdateringar finns även på www.karolinska.se/lab 

 

Denna information finns även att hämta på www.compugroupmedical.se  (Profdocs 

användarforum). 

 

Planerade datum för kataloguppdateringar under år 2015:  

22 april och 14 oktober  
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Klinisk immunologi/transfusionsmedicin 

Nya profiler/analyser Kort information 

Alfa-lactalbum. IgG4   

Mjölk Casein  IgG4  

Gräspollenmix 1 IgE  

Trädpollenmix 4 IgE  

Trädpollenmix 6 IgE  

Lupinfrö IgE  

Alm IgE  

Katt rFel d 4 IgE  

CXCL13  

NFL  

FITMAN T-cellspanel För information, se nyhet på www.karolinska.se/lab. 

 

Ändring av analysnamn 

Tidigare analysnamn Nytt namn 

B-BCR-ABL (Philadelphiakromosom), 

blod 
BCR-ABL kvantRNAblod 

Benmärg-BCR-ABL 

(Philadelphiakromosom), BM 
BCR-ABL kvant-RNA BM 

 
Klinisk kemi 

Nya analyser Kort information 

fP-Metoxityramin Tillägg i gruppen fP-Metoxikatekolaminer 

(gruppen är beställningsbar, ingående analyser visas 

vid beställning). 

Metoxityramin i plasma är en känsligare markör för 

dopaminproducerande feokromocytom än dopamin i 

plasma eller urin. Höga nivåer metoxityramin i 

kombination med lägre nivåer av metoxiadrenalin 

indikerar metastaser. 

B-Neutrofila prel. Ny analys. Ej elektroniskt beställningsbar.  

Används vid preliminärt svar på B-Neutrofila då 

manuell bedömning av B-Celler kommer senare. 
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S-Dihydrotestosteron Ny analys. 

För utredning av spädbarn med tvetydiga genitalier, 

uppföljning av behandling vid 5α-reduktasbrist, 

utredning av sen pubertet hos pojkar.  

 

Ändring av analyser Kort information 

fP-Metoxikatekolaminer Gruppen har utökats med en analys, se Nya analyser.  

DNA-Jak2 Kvantitativ Ny NPU-kod. 

 

Ändring av analysnamn 

Tidigare analysnamn Nytt namn Kort information 

fS-Folat S-Folat Krav på fasteprov (f) borttaget. 

 

Nedlagda analyser Kort information 

B-Folat Metoden läggs ner 2014-10-15. Prov skickas 

därefter till Unilabs, Stockholm, för analys. 

 

Klinisk mikrobiologi 

Tydligare svarspresentation för antikroppsanalyser 
Provsvar för allmänserologiska antikroppsanalyser kommer inom en snar framtid att 

förbättras genom en tydligare svarspresentation. De flesta analysresultat besvaras utan 

mätvärde och tolkas som Påvisade, Gränsvärde eller Negativ samt vid behov med 

kommentarer. 

 

Nya profiler/analyser Kort information 

Clostr diff toxin-F  

GE virus utvidg - F Profil där norovirus-analysen ersatts av två 

genogruppspecifika analyser. 

Norovirus-RNA - F Ny profil med analyserna Norovirus GI-RNA och 

Norovirus GII-RNA.  

Analyserna kan inte beställas separat. 

Norovirus-RNA-Kräkn Ny profil med analyserna Norovirus GI-RNA och 

Norovirus GII-RNA.  

Analyserna kan inte beställas separat. 

Salm/Yers Ak - S Ny profil. Salmonella och Yersinia-antikroppar 

ingår i denna profil.  

Analyserna kan inte beställas separat. 
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Ändring av profiler/analyser Kort information 

HSV 1-DNA - Konj Nytt provtagningskärl, Virusset, ny NPU-kod och 

ny rörkod. 

HSV 2-DNA - Konj Nytt provtagningskärl, Virusset, ny NPU-kod och 

ny rörkod. 

Influensa/RSV-Nf Profilens ingående analyser har bytt NPU-kod. 

Influensa/RSV-Nf asp Profilens ingående analyser har bytt NPU-kod. 

Influensa/RSV-Övr Profilens ingående analyser har bytt NPU-kod. 

 

 

Information om kataloguppdateringar finns även på www.karolinska.se/lab.   

 

Kontaktperson vid frågor om kataloguppdateringar: 

 

Gabriella Bohlin 

Karolinska Universitetslaboratoriet 

08-562 590 50 

eller LabIT helpdesk 08-585 812 50 

http://www.karolinska.se/lab

