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Nedanstående förändringar från Karolinska Universitetslaboratoriet införs  

den 15 oktober i analyskatalog för elektroniska beställningar och svar. 
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Klinisk immunologi/transfusionsmedicin 

Nya profiler/analyser Kort information 

S-Alfa-lactalbumin IgG4  

S-Mjölk Casein IgG4  

S-Gräspollenmix 1 IgE  

S-Trädpollenmix 4 IgE  

S-Trädpollenmix 6 IgE  

S-Lupinfrö IgE  

S-Alm IgE  

S-Katt rFel d 4 IgE  

Csv-CXCL13  

Csv-Neurofilament light protein (NFL)  

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

 

Ändring av analysnamn 

Tidigare analysnamn Nytt namn 

B-BCR-ABL (Philadelphiakromosom), 

blod 
B-BCR-ABL (kvantitativ-RNA), blod 

Benmärg-BCR-ABL 

(Philadelphiakromosom), BM 
Benmärg-BCR-ABL (kvantitativ-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.  

P-Faktor IX(enz)   

 

Ändring av analyser Kort information 

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

DNA-Jak2 Kvantitativ Ny NPU-kod. 

P-Koag.yt-induc.anti  

(Koagulation, ytinducerad, antikropp) 
Ej längre e-beställningsbar.  

Vid frågeställningar om inhibitorer (med undantag 

av Faktor VIII och IX inhibitorer samt lupus 

antikoagulans) bör koagulationsansvarig läkare på 

laboratoriet kontaktas. 

P-Faktor IX (koag) Ej längre e-beställningsbar. Ersätts som rutinmetod 

med P-Faktor IX (enz). 

Pleura-pH Byte av rör och rörkod. Ska tas i Spruta utan tillsats.  

 

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. 

 
 

 
 

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