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Förändringar för klinisk mikrobiologi 
 

Analys av vissa antikroppar kommer inte längre vara beställningsbara i Aleris Medilabs analyskatalog. 
Det gäller Mycoplasma pneumoniae IgG & IgM och Chlamydia pneumoniae IgG & IgM. 
Vi rekommenderar att i första hand välja de DNA-baserade analyserna vid pågående infektion.  
DNA-baserade analyser har högre känslighet och specificitet jämfört med antikroppsanalyserna för dessa bakterier. 
Aleris Medilab kommer att utföra analys av dessa antikroppar på särskild begäran under en övergångstid. De beställs på 
pappersremiss. Skriv analysens namn under ”Annan undersökning” längst ned och kryssa i rutan intill. 
 

Genusspecifika IgG-antikroppar för Chlamydia och Chlamydia trachomatis IgG-antikroppar kommer inte heller vara 
beställningsbara i Aleris Medilabs analyskatalog. Dessa analyser beställs ofta av misstag då de förväxlas med andra 
Chlamydia-analyser. Aleris Medilab kommer att sända dessa prov för analys till underleverantör under en övergångstid.  
De beställs på pappersremiss. Skriv analysens namn under ”Annan undersökning” längst ned och kryssa i rutan intill. 
 

Ny beställningsbar analys blir Malaria-mikroskopi. Däremot utgår Malaria-DNA som beställningsbar analys. 
Se provtagningsanvisning https://www.aleris.se/Har-finns-vi/Stockholm/Medilab/Aleris-
Medilab/Provtagningsanvisningar/M/Malaria-B-/. Malaria är ett AKUTPROV  och ska inkomma till laboratoriet inom 1 timme 
efter att provet är taget. Kontakta laboratoriet eller infektionsjour vid närmaste sjukhus.  
 

Bakterien som tidigare kallats Chlamydophila pneumoniae har bytt namn till Chlamydia pneumoniae. 

 

OBS!  

Vid namnändring av analys som finns i en grupp ni s jälva skapat måste analysen läggas till gruppen ige n. 
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Förändringar för klinisk kemi 
 

Följande ändringar i analyskatalogen gäller för klinisk kemi: 

 

Analysbeskrivning  Ändring EDI-kod 

S-Zink  Faste-kravet tas bort, tidigare fS-Zink NPU03768 

F-Hemoglobin (Hemocult) Ej längre beställningsbar, prover kommer 
analyseras fram till 180901. 

  

B-Neutrofila granulocyter (mikr) Ändrad EDI-kod för svar ML201068 

 
Vid frågor ring Aleris Medilab tel: 08-123 191 60. 
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