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Abstrakt  

En förutsättning för säker vård är att de provsvar som genereras på laboratoriet är tillförlitliga. 

Förhållanden under förvaring och transport av prover är preanalytiska faktorer som kan påverka 

provsvarets tillförlitlighet och avståndet från provtagning till analys på laboratorium kan vara 

betydande för resultatet i Sverige i allmänhet och i norra Sverige i synnerhet. Syftet var att fastställa 

hållbarheten för 18 olika analyter förvarade i primärrör vid kyla respektive rumstemperatur. Plasma-

prover tagna i plasmaseparationsrör med gelplugg och tillsats av litiumheparin användes och erhölls 

inom region Västerbotten. Samtliga analyser utfördes med COBAS 8000 med spektrofotometri, jon-

selektiv elektrod, elektrokemisk luminescens (ECL) eller kolorimetri. Analyserna repeterades med 

varierande tidsintervall för olika analyter och den procentuella förändringen fastställdes baserat på 

medelvärdet av respektive analyt. Albumin, B12, Ca, Ca-125, CO2, C-peptid, Estradiol, Homocystein, 

Magnesium, Progesteron, Prolaktin och PTH uppvisade god stabilitet vid förvaring i både kyla och RT. 

Glukos uppvisade god stabilitet vid förvaring i kyla men ej i RT. Folat, fosfat, K och LD uppvisade låg 

stabilitet vid förvaring i både kyla och RT. Konklusionen blev att prover för analys av B12, estradiol, 

homocystein och progesteron kunde förvaras längre tid före analys än den rekommenderade tiden 

medans hållbarheten för fosfat och kalium visade sig vara kortare i denna studie än vad som angivits i 

provtagningsanvisningar för region Västerbotten.    
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Introduktion 

En förutsättning för säker vård är att de provsvar som genereras på laboratoriet och som ligger till 

grund för medicinska beslut är tillförlitliga. Val av provrör med eller utan gelplugg, tillsats i provrör 

samt förhållanden under förvaring och transport av prover är några preanalytiska faktorer som 

påverkar provsvarets tillförlitlighet. Avståndet som prover skickas från vårdcentraler till laboratoriet 

för analys kan innebära en fördröjning av analys vilket kan vara betydande och kan påverka resultatet 

(1).  

Stabilitet hos ett provmaterial avser förmågan att behålla den ursprungliga egenskapen av en uppmätt 

beståndsdel när provet lagras under särskilda betingelser (2). Instabilitet beskrivs som en procentuell 

avvikelse vid analys efter en angiven tidsperiod från tidpunkt noll (T0). När prover förvarats utanför 

den rekommenderade hanteringen krävs kunskap om analyternas stabilitet för att beslut skall kunna 

fattas om provsvaret är tillförlitligt eller om prov behöver tas om, ett beslut som påverkar den enskilda 

patienten, vårdkedjan och i ett större sammanhang också vårdköer. Frågor om när provet kan 

användas eller behöver kasseras och tas om kräver goda grundläggande data för att besvaras (1).  

Nivåerna av kalcium (Ca) och magnesium regleras genom ett samspel av absorption i tarmen, 

frisättning och inlagring i skelettet samt reabsorbtion och utsöndring via njurarna. Parathormon 

(PTH) ökar reabsorbtion av kalcium och utsöndring av fosfat i njurarna. Sänkta kalciumnivåer 

aktiverar i sin tur insöndring av PTH (3).  

Kobalamin (B12), folsyra (folat) och homocystein beställs ofta samtidigt vid olika bristsymptom. Folat 

är beroende av B12 för transport in i cellen. Homocystein är beroende av folat och B12 vid omvandling 

till andra produkter (4). Vid B12-brist ansamlas homocystein i blodet vilket används för diagnostik av 

B12-brist. I plasma är homocystein bundet till albumin och den totala mängden homocystein mäts. 

Förhöjt homocystein är en riskmarkör för hjärt-kärlsjukdom och kan sänkas med behandling med 

folat och B12 (5). 

Kalium analyseras för att bedöma bland annat njurfunktion och vävnadsskada och är viktig för att 

upprätthålla kroppens syra-basbalans. Koldioxid (CO2) ingår i syra-basstatus och finns löst i plasma, 

pH bestäms för att beräkna den totala mängden vätekarbonatjoner i blodet (4, 6).   

Albumin upprätthåller det kolloidosmotiska trycket. Låga nivåer ses bland annat vid skador på lever 

och njurar (4) samt vid inflammation där nivåsänkningen är relativ till aktiviteten i inflammations-

processen (7). Laktatdehydrogenas (LD) är ett enzym som är förhöjt vid sjukdomar i lever, njurar samt 

några tumörsjukdomar (4). Av LD förekommer fem olika isoenzymer vilka varierar mellan olika 

vävnader och separation av isoenzymer kan göras med gelelektrofores vid utredning av oklar LD 

ökning (8). Ca-125 är en markör för tumör i ovarier och cervix som dock främst analyseras vid 

uppföljning av behandling samt för att upptäcka recidiv (4). 

Estradiol, prolaktin och progesteron ökar under graviditet. Hos en del gravida ökar även gallsyror i 

serum (9). Höga nivåer av prolaktin kan leda till insulinresistens. Glukos och C-peptid beställs bland 
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annat för diagnos och behandling av diabetes (4). Tidigare studier visar att C-peptid kan ha en 

skyddande effekt mot utveckling av diabetisk nefropati (10) 

Varje analyt har sina egna unika preanalytiska betingelser för optimal analys. Istället för att utarbeta 

enskilda protokoll och specifika provrör till varje analyt används idag, inom klinisk kemi, det  

plasmaseparationsrör med separationsgel och mintgrön kork (PST II) till flertalet rutinanalyser inom 

laboratoriemedicin. Med venös provtagning samlas 3 mL blod i provröret som centrifugeras omgående 

varvid en gelplugg i röret lägger sig mellan blodkroppar och den plasma som utvinns (1).  

COBAS-instrumentet är uppbyggt i moduler med olika analytiska tekniker uppsatta på de olika 

modulerna. Koncentrationsbestämning av albumin, Ca, fosfat, gallsyra, glukos, homocystein, LD och 

magnesium utförs spektrofotometriskt i en av modulerna, medan kalium analyseras med jon-selektiv 

elektrod. Elektrokemisk luminescens (ECL) används vid analys av B12, estradiol, folat och progesteron 

(kompetitiv ECL) och vid analys av C-peptid, PTH, Ca-125 och prolaktin (sandwich ECL). CO2 

analyseras med kolorimetri (11). 

Ett alternativ till PST II är att använda avhälld plasma efter centrifugering med eller utan 

separationsrör. Den avhällda plasman har påvisats ha längre hållbarhet än prover förvarade i 

primärrör (12). Att gå över till avhälld plasma skulle dock innebära en ökad arbetsbörda för 

personalen samt en ökad risk för felmärkning av provrör i det extra alikvoteringssteget. Ett ytterligare 

alternativ i val av material är att använda serum istället för plasma. Serum har påvisats ha längre 

hållbarhet än plasma (13). Serum behöver dock stå och koagulera innan centrifugering sker vilket 

innebär större tidsåtgång än användning av plasma. Dessutom finns en risk att analyten av intresse 

påverkas under den tid som provet står och väntar på centrifugering på grund av ökad kontakt med 

celler i helblodet (1).  

Hållbarhet är en återkommande fråga för prover som hanterats utanför den tidsram och eller 

temperatur som rekommenderas. Syftet var att fastställa hållbarheten för 18 olika analyter tagna i PST 

II rör.  
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Material och metoder 

Patientprover  
Patientprover tagna i PST II-rör valdes ut från hälsocentraler och kvinnokliniker i region Västerbotten 

samt dialysavdelning, intensivvårdsavdelning, kirurgavdelning och onkologavdelning vid Norrlands 

universitetssjukhus (NUS). Urval av prover har ej tagit hänsyn till kön eller ålder hos patient eller vilka 

analyser som beställts i originalremissen, med undantag för estradiol och progesteron som 

analyserades endast med prover från kvinnoklinik samt gallsyror, som sällan stegrar i normalfallet 

(14), analyserades med prover där gallsyror var beställt på originalremissen.  

Proverna centrifugerades och uppfyllde initiala hållbarhetskriterier inför rutinanalys. Efter att 

provsvar från rutinanalys svarats ut till beställaren utfördes analys av analyterna (n=18) albumin, B12, 

Ca, C-peptid, estradiol, folat, fosfat gallsyror, glukos, homocystein, LD, Magnesium, K, CO2, PTH, 

progesteron, tumörmarkör Ca-125 och prolaktin. Under försökstiden förvarades proverna korkade. 

Antal prov som analyserades för respektive analyt anges i tabell 1. Hälften av proverna valdes ut 

slumpmässigt för förvaring i kyla (4°C) och hälften för förvaring i RT (20°C).  

Bortfall  

Folat kunde ej analyseras för ett av tio prover på grund av hemolys i provet (Fig. 1).    

Analys med COBAS® 8000 

Analyserna utfördes med COBAS® 8000 instrument enligt kit från tillverkare (Roche Diagnostics, 

Mannheim, Tyskland). Vid tiden T0 utfördes den första mätningen off-line efter att rutinanalys utförts. 

Analysvärdet vid T0 sattes till 100%. Tidpunkten för efterföljande analys sattes i relation till T0 och 

uttrycktes således också i procent av T0. Beroende på analyt upprepades mätning efter fyra timmar, en 

dag, två dagar, tre dagar, fyra dagar, åtta dagar och för gallsyra efter elva dagar (Tab. 2). 

Inför analys utfördes kontroller i två nivåer varav en låg och en hög för respektive analys. Kalibrering 

av kalium utfördes dagligen. Övriga analyter kalibrerades vid avvikelser i kontrolldiagram av uppmätta 

kontrollnivåer med samt vid byte av reagens med ny tillverkningsbatch.  

Procentuell förändring av analysresultat och fastställande av hållbarhet 
Analysresultat som erhölls från COBAS® 8000 har räknats om till index i procent samt procentuell 

förändring med utgång från T0-värdet. Den procentuella förändringen jämfördes med målgränser 

fastställda av Equalis, Labquality, Royal College of Pathologists of Australasia Analytical Quality 

Requirements (RCPA), Dansk institut for ekstern kvalitetssikring for laboratorier i sundhedssektoren 

(DEKS) och UK NEQAS vilka har använts för bestämning av hållbarhet för respektive analys.  

Etiskt övervägande 
Patientprover har använts för analyser där patienten inte har informerats och kunnat lämna sitt 

samtycke. Det har motiverats med att studien var ett kliniskt förbättringsarbete där patienter inte har 

utsatts för ökad risk och proverna hade avidentifierats. Vid diskussion om eventuella avvikande värden 
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kunde det ej anses motiverat att delge dessa då ett enskilt avvikande provsvar kunde bero på andra 

orsaker än malignitet samt att det för att bekräfta en diagnos krävs en samlad klinisk bild med 

anamnes, fysiologisk status hos patient och ofta andra laborativa undersökningar. Att delge avvikande 

provresultat utan att ha hela den kliniska bilden riskerar att leda till obefogade och i vissa fall invasiva 

undersökningar och för patienten onödigt lidande.  
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Resultat 

Plasmaprovets hållbarhet  

Vid analys av folat, fosfat och PTH höll sig resultatet för T0 inom referensområdet. Av övriga femton 

analyter hade ett antal prover resultat vid T0 som låg utanför referensområdet. Kalium var mer stabilt 

vid förvaring i RT än kyla, övriga analyter erhöll högre stabilitet vid förvaring i kyla.  

Analyser av Albumin, B12, Ca, Ca-125, CO2, C-peptid, Estradiol, Homocystein, Magnesium, 

Progesteron, Prolaktin och PTH uppvisade god stabilitet. B12, homocystein och progesteron kunde 

analyseras upp till åtta dagar vid förvaring i både kyla och RT.  

Glukos kunde analyseras upp till tre dagar efter provtagning vid förvaring i kyla. Vid förvaring i RT 

kunde glukos analyseras efter fyra timmar men inte efter ett dygn.  

Folat, fosfat, K och LD uppvisade låg stabilitet. Folat, fosfat och LD kan analyseras upp till ett dygn 

efter provtagning vid förvaring i både kyla och RT. Kalium kunde analyseras upp till ett dygn vid 

förvaring i RT och upp till fyra timmar vid förvaring i kyla. (Tab 1).  

Hållbarhet för analys av gallsyra kunde ej fastställas 

Provets hållbarhet för analys av gallsyror kunde ej fastställas vid förvaring i kyla eller rumstemperatur. 

Gallsyraprover analyserades efter åtta dagar varvid analysresultatet passerat målgränsen om ± 7% 

med en ökning om 15% vid förvaring i kyla och 37% vid förvaring i RT (Tab. 2).  
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Diskussion 

Syftet var att fastställa om prover som hanterats utanför rekommenderade anvisningar (15) kan 

användas för analys genom att fastställa hållbarhetstider för 18 vanliga analyter inom klinisk kemi vid 

förvaring i kyla och RT.  

B12 kunde analyseras upp till åtta dygn efter provtagning vid förvaring i kyla och RT. Progesteron 

kunde analyseras upp till åtta dygn i kyla och upp till ett dygn i RT. En tidigare studie fastställde 

hållbarheten för B12 och progesteron till mer än tre dygn vid förvaring i kyla (16). Det skulle vara 

intressant att gå vidare och analysera progesteron efter tre och fyra dygn vid förvaring i RT.  

Glukos analyserades efter fyra timmar, en dag och tre dagar. Resultatet vid förvaring i kyla låg på 

målgränsen för accepterad förändring efter tre dygn. Glukos behöver testas ytterligare för hållbarhet 

efter två dagar. Vid förvaring i RT är angiven hållbarhet för glukos åtta timmar medan i denna studie 

höll glukos acceptabel stabilitet efter fyra timmar men inte efter ett dygn. Ytterligare tester behövs för 

att undersöka hållbarheten efter 10 och 12 timmar. Glukos är en svårhanterad analyt eftersom den 

konsumeras av celler (3) och tidigare studier visar att glukos minskar konstant redan efter tre timmar 

från provtagning i serum (12). Glukos är hållbar i upp till fyra timmar vid analys av heparinplasma (16) 

och fördröjd analys av glukos efter 96 h är genomförbar vid användning av serumrör men inte 

rekommenderat vid användning av PST II rör (17).  

Kalium ökade konstant över tid vilket kan bero på att kalium diffunderar passivt över cellmembranet 

och ger falskt förhöjda kaliumnivåer i serum på grund av koagulationen (1) liksom vid hemolys. 

Kalium kunde analyseras upp till fyra timmar i kyla och ett dygn i RT. Angiven hållbarhet är två dygn 

vid förvaring i kyla. Tidigare studier visar att kalium är hållbart i mer än fyra timmar vid förvaring i 

kyla och RT (16). Att kalium ökar snabbare vid förvaring i kyla än RT beror på att natrium-kalium 

ATPaset slutar fungera vid kyla (16).   

Fosfat kunde analyseras efter ett dygn vid förvaring i kyla och RT vilket är kortare än angiven 

hållbarhet om två dygn i kyla. Tidigare studier visar att fosfat är hållbar i fyra timmar vid förvaring i 

kyla och RT (16).  

LD kunde analyseras upp till ett dygn efter provtagning vid förvaring i både kyla och RT. Angiven 

hållbarhet är två dygn i kyla, anvisning för förvaring i RT saknas. Tidigare studier visar att LD är 

hållbar ett dygn vid förvaring i kyla och sex timmar vid förvaring i RT om serumseparationsrör 

används (16). Att LD ökar beror delvis på förlängd cellkontakt då barriären som utgörs av gel i PST II 

rör ej fullständigt motverkar utbyte över gelen (18). Studier som analyserat LD vid fler tidpunkter 

visade att LD både ökar och minskar med tiden efter provtagning (16), liknande resultat sågs i denna 

studie med ökning och minskning över tid.  

Hänsyn bör tas till att endast ett fåtal prover utgjorde materialet till vissa analyter vilket gav en låg 

statistisk power. Andra potentiella fallgropar och felkällor i studien var att analyter som studerats i 

provet eventuellt inte återspeglar de patienter som är intressanta vid just den typen av analys och 
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information om eventuell fasta och behandling med läkemedel har inte vägts in vid urval av prover. 

Till exempel bör estradiol analyseras tidigast sex veckor efter avslutad behandling med p-piller 

eftersom det kan tänkas att korsreaktivitet med syntetiska könshormoner skett som gett falska resultat 

(4).  

Förhoppningsvis kan resultatet från denna studie vägleda jourläkare och laborationspersonal vilka 

prover som går att använda under olika omständigheter, med målet att färre prover behöver tas om 

med minskade risker för personal och patienter som behöver ta sig till provtagning med de riskerna 

kring resor. Jag tror att det finns stora risker förenat med de resor som sjuka personer behöver göra 

för att ta sig i vissa fall många mil på dåliga vägar för att lämna prover. Det är också förenat med stora 

kostnader och ökad arbetstid att ta nya prover.  

Tidigare studier visar att hållbarheten för många analyser är längre i serum än plasma (12). I denna 

studie undersöktes hållbarheten i PST II-rör då detta rör används frekvent i region Västerbotten. När 

PST II-rör används framför serum som avskils från blodceller minskar arbetsbelastning och tid innan 

analys. Hållbarhetstider i provtagningsanvisningar är ofta sammanställda från rekommendationer av 

tillverkare av analys kit, andra laboratoriers provtagningsanvisningar och studier. Med denna studie 

var förhoppningen att samla in patientprover och utifrån dessa fastställa eller ändra gällande 

hållbarhetstider vilket kunde göra avtryck inom laboratoriets verksamhet och även andra kliniska 

verksamheter som är anknutna till laboratoriets verksamhet. Nedan kommenteras endast de analyter 

som skiljer sig nämnvärt från provtagningsanvisningarna i region Västerbotten. 

Konklusionen var att fler prover för analys av B12, estradiol, homocystein och progesteron kan 

analyseras med tillförlitliga resultat medan den rekommenderade hållbarheten för fosfat och K kan 

behöva minskas. Hållbarhet för en av 18 studerade analyter kunde ej fastställas i denna studie.   
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Tabell 1. Fastställd tid för förvaring av prover innan analys som ger hållbara resultat för 18 analyter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

a Källa: provtagningsanvisningar region Västerbotten https://webappl.vll.se/provtagningsanvisningar (2019 06 24)  
b Referens saknas  
c kalcium 
d laktatdehydrogenas  
e karbonat 
f parathormon  
g tumörmarkör  

Analys Hållbarhet Referens provtagningsanvisningar a n  
 Kyla RT Kyla RT kyla RT 

Albumin 8 d 3 d 7 d RS b 15 14 
B12 8 d 8 d 2 d RS b 5 5 
Ca c 8 d 8 d 7 d RS b 15 14 
C-peptid 8 d 8 d 8 h 4h 2 1 
Estradiol 8 d 8 d 2 d RS b 5 4 
Folat 1 d 1 d 2 d RS b 5 5 
Fosfat 1 d 1 d 2 d RS b 15 14 
Gallsyror < 8 d < 8 d 7 d 1d 3 3 
Glukos 3 d 4 h 2 d 8h 15 14 
Homocystein 8 d 8 d 2 d RS b 5 5 
LD d 1 d 1 d 2 d RS b 15 14 
Magnesium 8 d 8 d 7 d RS b 15 14 
Kalium 4 h 1 d 2 d RS b 15 14 
CO2 e 3 d 4 h 2 d RS b 7 7 
PTH f 8 d 1 d 3 d RS b 2 4 
Progesteron 8 d 1 d 2 d RS b 5 4 
Ca-125 g 8 d 8 d 5 d RS b 3 3 
Prolaktin 8 d 1 d 7 d RS b 2 4 

https://webappl.vll.se/provtagningsanvisningar
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Tabell 2. Procentuell förändring vid analys efter nolltid.  

a målgräns fastställd av Labquality, Royal College of Pathologists of Australasia Analytical 
Quality Requirements (RCPA), Dansk institut for ekstern kvalitetssikring for laboratorier i 
sundhedssektoren (DEKS), Equalis och UK NEQAS 
b Ej analyserad vid aktuell tidpunkt  
c laktatdehydrogenas   
d tumörmarkör  
  

Analyt Målgräns a Procentuell förändring vid förvaring i kyla / RT 

  4 h 1 d 2 d 3 d 4 d 8 d 11 d 

Albumin ± 5%   2/5   3/5 b/8 5/8  

B12 ± 15%  1/9 4/1   4/2  

Kalcium (Ca) ± 3%     1/1 b/2 2/1  

C-peptid ± 20%       2/4  

Estradiol ± 20%   6/7    3/11  

Folat ± 20%   1/11 25/25   20/3  

Gallsyror ± 7%       15/37 12/4 

Glukos ± 10%  2/3 4/14  10/40 b/3 19/66  

Homocystein ± 17%   3/7 4/5 7/7  9/11  

LD c ± 12%  4/3 11/1

 

 19/25 b/62 34/56  

Magnesium ± 6%     2/3 3/3 4/5  

Kalium  ± 4%  1/1 5/3  9/8 b/6 18/17  

Karbonat (CO2) ± 10%  3/4 5/11  7/23 b/13 13/38  

Fosfat ± 6%   4/6  8/18 b/21 20/34  

Parathormon (PTH) ± 15%   1/8    7/34  

Progesteron ± 20%   0/2    4/22  

Ca-125 d ± 29%   2/3    3/7  

Prolaktin  ± 20%   2/1    2/17  
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Figur 1. Plasmaprover erhållna i heparinrör förvarades korkade i A, C, E) kyla respektive B, D, F) 

rumstemperatur (RT) under olika antal dagar före analys. I proverna analyserades analyterna A, B) 

albumin, C, D) B12 samt E, F) folat. Medelvärden är markerade med X och extremvärden med prick.  
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Figur 2. Plasmaprover erhållna i heparinrör förvarades korkade i A, C, E) kyla respektive B, D, F) 

rumstemperatur (RT) under olika antal dagar före analys. I proverna anlyserades analyterna A, B) 

gallsyra, C, D) glukos samt E, F) LD. Medelvärden är markerade med X och extremvärden med prick. 
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Figur 3. Plasmaprover erhållna i heparinrör förvarades korkade i A, C, E) kyla respektive B, D, F) 

rumstemperatur (RT) under olika antal dagar före analys. I proverna analyserades analyterna A, B) 

kalium, C, D) karbonat (CO2) samt E, F) fosfat. Medelvärden är markerade med X och extremvärden 

med prick.  
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Figur 4. Plasmaprover erhållna i heparinrör förvarades korkade i A, C, E) kyla respektive B, D, F) 

rumstemperatur (RT) under olika antal dagar före analys. I proverna analyserades analyterna A, B) 

parathormon (PTH), C, D) progesteron samt E, F) prolaktin. Medelvärden är markerade med X och 

extremvärden med prick.  
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