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Metodbeskrivning
X-Analyser (AFP, ALAT, ALP, Amikacin, Ammoniumjon, ASAT, Bilirubin, CA 125, CA 15-3, CA 19-9,
Ca, CEA, Fosfat, Glukos, GT, hCG, K, Cl, Koldioxid, Kolesterol, Kreatinin, LD, Mg, Metotrexat, Na,
Osmolalitet, Pankreasamylas, PTH, TG, Urea, Vankomycin)
Gäller för

SKÅNE

Klinisk kemi

X-AFP (SKA02749)
X-ALP (SKA06662)
X-Ammoniumjon (SKA02209)
X-Bilirubin (SKA08976)
X-CA 15-3 (SKA08128)
X-Calcium (SKA08547)
X-Fosfat (SKA02676)
X-GT (SKA07241)
X-Kalium (SKA08233)
X-Koldioxid (SKA01909)
X-Kreatinin (SKA07585)
X-Magnesium (SKA04051)
X-Natrium (SKA08890)
X-Pankreasamylas (SKA01490)
X-Triglycerider (SKA03595)
X-Vankomycin (SKA09883)

X-ALAT (SKA02895)
X-Amikacin (SKA09807)
X-ASAT (SKA03467)
X-CA 125 (SKA05084)
X-CA 19-9 (SKA01532)
X-CEA (SKA03585)
X-Glukos (SKA04633)
X-hCG (SKA09645)
X-Klorid (SKA07359)
X-Kolesterol (SKA05302)
X-LD (SKA04009)
X-Metotrexat (SKA08834)
X-Osmolalitet (SKA02482)
X-PTH (SKA01217)
X-Urea (SKA01160)

Bakgrund, indikation och tolkning
De vanligaste analyserna som utförs inom klinisk kemi är definierade med ett namn som i
normalfallet innehåller ett system samt vilken komponent som avses. Det kan ibland vara av
värde att utföra en analys på en vätska som inte utgörs av de vanligt förekommande
vätskorna, som blod, plasma, serum, likvor, urin och ledvätska (t ex ALAT i ascitesvätska),
eller att på de vanligt förekommande vätskorna utföra en analys som normalt sett inte utförs
på dessa vätskor (t ex ALAT i ledvätska). De vätskor som oftast kommer i fråga i dessa
undantagsfall är vätska från bukhålan (ascitesvätska), pleurahålan (utgörs av ”området”
mellan lungornas yta och bröstkorgsväggen), abscess (lokal ansamling av var), cysta
(vätskefylld blåsa), hjärtsäcken (perikardvätska), men även vätskor som kommer från olika
typer av drän. För de analyter som rubriken anger utförs analysen med motsvarande
plasmametod.
Indikationerna för att utföra dessa analyser är många och i de flesta fall har beställaren
erfarenhet av att tolka de önskade analyserna. Dock ska det betonas att analyserna inte är
optimerade för att utföras på dessa vätskor, varför resultaten ska tolkas med försiktighet.

Analysprincip
Se metodbeskrivning för aktuell analyt (plasma).
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Metodbeskrivning
X-Analyser (AFP, ALAT, ALP, Amikacin, Ammoniumjon, ASAT, Bilirubin, CA 125, CA 15-3, CA 19-9,
Ca, CEA, Fosfat, Glukos, GT, hCG, K, Cl, Koldioxid, Kolesterol, Kreatinin, LD, Mg, Metotrexat, Na,
Osmolalitet, Pankreasamylas, PTH, TG, Urea, Vankomycin)
Gäller för

SKÅNE

Klinisk kemi

Referensintervall
Saknas uppgift.

Metodkarakteristika
Interferenser och felkällor, Mätområde, Detektionsgräns, Mätosäkerhet, Spårbarhet
Se metodbeskrivning för aktuell analyt (plasma).
Övrig information
Metoderna är inte ackrediterade att utföras på dessa typer av kroppsvätskor.

Referenser
Se metodbeskrivning för aktuell analyt (plasma/serum).
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