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❙ ❙ Avvikande eller oväntade laboratorieresultat kan leda till
felaktiga medicinska beslut om de inte tolkas rätt. Som exem-
pel kan nämnas fallen av tyreoideahormonresistens, där höga
tyreoideahormonkoncentrationer föranlett behandling för
förmodad tyreotoxikos trots att patientens TSH-koncentra-
tion visats vara normal eller förhöjd. Andra exempel är falskt
höga eller falskt låga mätvärden för hormoner eller tumör-
markörer som följd av analytisk interferens, resulterande i fel-
aktig behandling av patienten. Analytisk interferens är kanske
särskilt viktig att känna igen när det gäller mätningar med im-
munkemisk metodik. För att öka medvetenheten om dessa
problem är det nödvändigt med ett ökat samarbete mellan kli-
nik och laboratorium.

Orsaker till avvikande mätvärden
Koncentrationen av många substanser i blodet påverkas av en
rad biologiska faktorer, såväl den för individen normala bio-
logiska variationen som faktorer som är aktuella just vid tiden
för provtagningen. Alla mätresultat har därtill fel som är sum-
man av en mängd slumpfel. Dessa uppstår under provtagning,
provförvaring och under själva analysprocessen. På laborato-
riet görs uppskattningar av hur stor den förväntade felmargi-
nalen är. Den rutinerade klinikern har säkert också en intuitiv
känsla för hur stor den sedvanliga felmarginalen i laboratorie-
resultaten kan vara. 
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Analytisk interferens som följd av irreguljära kompo-
nenter i prov från patienter kan ge upphov till felaktiga
mätvärden. 

Det är inte känt hur ofta detta inträffar, men mörkerta-
let är förmodligen stort. 

Gällande krav på laboratoriesäkerhet i vårt land, inklu-
sive ackrediteringskrav, tar inte upp dessa frågor. Vi
har inte heller någon systematisk rapporteringsskyl-
dighet. 

Nya direktiv inom EU kommer att ställa ökade krav på
laboratorierna att upptäcka, åtgärda och rapportera
sådana avvikelser. 

Vidgat samarbete mellan användare och diagnostik-
industri är önskvärt. 
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Stort mörkertal 
för analytisk interferens
Oväntade laboratorievärden kan, om de misstolkas,

leda till fel diagnos och behandling

Se även medicinsk kommentar i detta nummer.



är de icke förväntade och därför ej förutsägbara felen. Det kan
vara allt från förväxling av patient eller prov och oväntade in-
strumentfel, som inte upptäcks i laboratoriets ordinarie kon-
trollrutiner, till förekomst av specifika störsubstanser i pro-
vet. 

De immunkemiska mätningarna är särskilt känsliga för att
interfererande substanser stör antigen–antikroppsreaktio-
nen.

Möjliga orsaker till diagnostisk felklassifikation samman-
fattas i separat Faktaruta. Mörkertalet är förmodligen mycket
stort, dvs fel som inträffar förblir oupptäckta. Även om fel-
värde från laboratoriet misstänks av den behandlande läkaren
underrättas inte alltid laboratoriet om misstanken.

Analytisk interferens
Antigen–antikroppsreaktionen, som ligger till grund för de
immunkemiska mätningarna, kan påverkas av en rad interfe-
renser, bl a antikroppar i patientens blod riktade mot olika
komponenter i reaktionssystemet [1]. Det finns flera rappor-
ter om de medicinska konsekvenserna av felaktiga mätvärden
som följd av analytisk interferens [2-7]. 

Expertgruppen i endokrinologi inom Equalis (External
Quality Assurance in Laboratory Medicine in Sweden) inför-
de därför 1996 i samarbete med tyreoideaenheten vid endo-
krinologiska sektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
ett program baserat på en patientorienterad kvalitetssäkring
[1, 8]. Vi tror att detta program har medfört ökade kunskaper
i dessa frågor. Sammanställningar av de senaste årens utred-
ningsfall och deras bedömning kan erhållas från författarna
och från Equalis’ kansli.

De immunkemiska mätmetoderna har olika känslighet för
analytisk interferens [1-3, 9, 10]. En av fördelarna med 
Equalis-programmet är möjligheten att jämförelsevis snabbt
få prov med misstänkt interferens analyserade av flertalet av
landets sjukvårdslaboratorier och därigenom få resultat från
ett flertal mätmetoder.

Fortsatt behov av medicinsk och analytisk kompetens
Antalet immunkemiska mätningar har på senare år ökat dra-
matiskt, inte minst som följd av att moderna analysinstrument
har möjliggjort automatisering i stor skala. Ökad kapacitet för
medicinsk diagnostik innebär uppenbara fördelar, men den
ökade provvolymen innebär samtidigt att antalet prov med
analytisk interferens ökar, vilket innebär ökad risk för patien-
terna. 

Därför finns ett stort behov av personer i laboratoriet med
god utbildning inom och erfarenhet av såväl immunkemisk
mätteknik som de medicinska frågeställningarna [10-12]. Om
denna kompetens finns skapas förutsättningar för att upp-
täcka, åtgärda och förhindra fel. Kvalitetssäkringen av pati-
entnära diagnostik med immunkemisk metodik kräver sär-
skild uppmärksamhet. 

Förtroendefullt samarbete med industrin
Diagnostikindustrin har spelat en avgörande roll i utveckling-
en av snabba och säkra mätmetoder, även inom immunkemin.
Enskilda laboratorier har numera inte resurser att utveckla de
metoder vi behöver vid sjukhuslaboratorierna. Vi måste där-
för kunna lita på diagnostikindustrin när det gäller produktsä-
kerhet [13]. Det finns exempel på brister härvidlag [14].  

Krav såväl på tillverkarna ...
I USA kan Food and Drug Administration (FDA) inte bara
bötfälla de diagnostikföretag som vägrar följa regelverket
utan också stoppa försäljningen av deras produkter i USA
[15]. Europaparlamentet och EUs råd har infört direktiv
98/97/EG (IVD-direktivet) om medicintekniska produkter
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Orsaker till diagnostisk felklassifikation 
från laboratoriemätningar

Preanalytiska faktorer
Biologiska faktorer:

Interindividuell variation (beroende på kön, ålder, produk-
tions- och/eller eliminationshastighet, bärarproteinkoncentra-
tioner, receptortäthet och/eller -funktion, etc).
Intraindividuell variation (variation med dygn, månad, år etc;
kroppslägesbetingad variation, episodisk insöndring t ex av
hormoner, behov av multipel provtagning vid hög intraindivi-
duell variation).  
Påverkan av livsstilsfaktorer (t ex alkohol, rökning, föda, fysisk
aktivitet/vila, »stress«). 
Påverkan av läkemedel (inklusive heparin vid provtagning) 
eller annan sjukdom än den aktuella. 

Patientadministrativa faktorer: förväxling, märknings- eller 
beställningsfel.
Felaktiga patientförberedelser.
Fel vid provtagning: 

Fel rörmaterial, fel rörtillsatser, ofullständig blandning med
antikoagulans med fibrintrådar i provet, fel provtagningsställe
(t ex i »dropparm«), felaktig provtagningsteknik.

Fel vid provförvaring (rör, temperatur).
Fel vid provtransport eller provomhändertagande. 

Analytiska faktorer
Fel vid provförberedelse.
Reagensfel (i eventuell fast fas eller av inkubationslösningar).
Instrumentfel.
Imprecision.
»Bias«, oriktighet, t ex som följd av kalibreringsskillnader, hete-
rogenitet av analyten, exempelvis troponiner, koriongonadotro-
pin, gastrin, parathormon, ett flertal tumörmarkörer). 
»Blunder«, slarvfel.
Analytisk interferens (t ex hemolys, lipidemi, grumlighet, läke-
medel, heterofila antikroppar, antiligandantikroppar, antigen-
överskott ledande till »hook-effekt« vid immunometrisk metodik).

Postanalytiska faktorer
Beräkningsfel (t ex vid provspädning). 
Överföringsfel; inskrivningsfel.
Tolkningsfel som följd av olämpligt val av beslutsgräns (diskrimi-
natorisk gräns, »cut off«-värde): 

Interindividuell variation (hos friska och sjuka); bias mellan
metoder; inadekvat referensintervall (t ex referensintervallet
ej relaterat till den aktuella metoden, avsaknad av referensin-
tervall för den aktuella populationen – exempelvis barn eller
gravida kvinnor – eller bestämt på otillräckligt definierad po-
pulation [patienter med autoimmun tyreoideasjukdom inklude-
rade i referenspopulation för TSH-analys, patienter med Heli-
cobacter-infektion inkluderade i referenspopulationer för ga-
strin- och pepsinogenanalyser, patienter med D-vitaminbrist
inkluderade i referenspopulation för parathormonanalys]).

Bristfällig optimering av diagnostisk sensitivitet eller av dia-
gnostisk specificitet.



för in vitro-diagnostik [16]. Socialstyrelsens ansvar för över-
vakning av detta direktiv övergick till Läkemedelsverket den
1 september 2001. 

IVD-direktivet ställer stora krav på tillverkaren att i me-
todbeskrivningen ange metodprestanda, t ex relevanta in-
terfererande substanser. Dessa krav borde kunna komplet-
teras med instruktioner från tillverkaren om hur använda-
ren bör gå tillväga för att utreda vanligt förekommande in-
terferenter som antiligandantikroppar och heterofila anti-
kroppar.

... som på laboratorium och klinik
De risker förknippade med analytisk interferens som vi pekat
på här, samtidigt som kraven på patientsäkerhet vid laborato-
riediagnostik ökar, motiverar att följande frågor ställs:

– Har laboratorierna fungerande interna rutiner med avvi-
kelserapportering för att fånga upp misstankar om metod-
fel i enskilda patienters prov, t ex möjliga interferenser? 

– Fungerar samspelet mellan laboratorium och klinik för att
fånga upp misstänkta fall av analytisk interferens? Jour-
nalförs konstaterad interferens?

– Hur bör laboratorier följa upp patienter vars prov uppvisar
misstänkt interferens? 

– Hur kan kliniker och laboratorieföreträdare medverka till
att de enskilda observationerna av interferens samlas för
att bygga upp användbar kunskap och lära av misstagen?
Finns i särskilda fall anledning att anmäla avvikelser i en
metod såväl till tillverkaren och Läkemedelsverket som till
Socialstyrelsen enligt Lex Maria? 

Vid flera laboratorier har nya rutiner införts för att öka pa-
tientsäkerheten. Som exempel kan nämnas kemiska laborato-
riet vid Centrallasarettet i Västerås. Här dokumenteras alla
fall av påvisad analytisk interferens på ett sådant sätt att infor-
mation blir tillgänglig när fortsatta mätningar begärs med im-
munkemiska metoder. Detta möjliggör åtgärder för att undvi-
ka felaktiga mätvärden, eftersom påverkan i en immunkemisk
metod kan åtföljas av påverkan i andra immunkemiska meto-
der. 

Detta exemplifierades vid undersökning av en ung man
som behandlades med kemoterapi på grund av ett felaktigt
förhöjt värde på en tumörmarkör (α-fetoprotein) [2]. Interfe-
rens sågs även för flera andra immunkemiska mätningar (fall
9645) [17].

Centraler för rapportering av avvikelser etableras
En möjlighet vore att inrätta ett liknande dokumentationssy-
stem för avvikelser vid klinisk biokemisk diagnostik som det
som gäller vid misstanke om läkemedelsbiverkning. Ett så-
dant system skulle bidra till att sprida kunskap om avvikelser-
na [18, 19]. Ett system för avvikelserapportering rörande me-
dicintekniska produkter med tillskapande av en medicintek-
nisk riskdatabas utvecklas vid Universitetssjukhuset i Lund,
där ett av syftena är att sprida kunskap om risker förknippade
med medicinteknisk utrustning. 

Läkemedelsverket i Sverige och dess motsvarande organi-
sationer i Europa bygger idag upp ett system för myndighe-
tens övervakning av CE-märkta diagnostikprodukter. Det är
ännu för tidigt att avgöra om detta system kommer att kunna
bidra till någon kunskapsspridning. 

Equalis är en väl fungerande organisation med goda kon-
takter med sjukvårdens laboratorier i såväl analystekniska
som medicinska frågor. Vi tror därför att Equalis skulle kun-
na fungera som en central enhet för avvikelserapportering
och kunskapsförmedling till landets kliniska laboratorier i
frågor som rör analytisk interferens. Det viktiga är att skapa

ett positivt incitament för att rapportera enskilda observatio-
ner så effektivt som möjligt. Förhoppningsvis blir det i en
framtid möjligt att snabbt sprida information till sjukhusla-
boratorierna om brister och tillkortakommanden hos meto-
der och instrument. Detta är särskilt viktigt i de fall leveran-
törerna inte spontant ger denna information till användarna
[10, 14]. 
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