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Bilaga 2 

Tabell 4. Faktorer som orsakar variationer i laboratorieundersökningar 
 

Faktorer som or-
sakar variationer 

Exempel på konstaterade förändringar Rekommendation 

 
Dygnsvariation 

Dygnsvariationer förekommer bland vissa ämnen 
som mäts i blod eller urin, och därför ska prover tas 
vid den tidpunkt som laboratoriet angett för att re-
sultaten ska kunna undersökas noggrannare1,2,3. 
 

Beställare: Kontrollera under-
sökningsspecifika krav vid 
begäran och tala om även för 
patienten om klockslaget.  
 
Provtagare: Anteckna tiden 
för genomförd provtagning 
(datum, klockslag). Om pro-
vet tas utanför rekommende-
rad tidpunkt anteckna detta 
genom att använda överens-
kommen kod.  

Exempel på hur stora variationerna är i jämförelse 
med resultatet från fasteprovet på morgonen (kl.9)1. 
 
Undersökning Förändring 

kl. 12:30 
Föränd-
ring kl. 
17:00 

Adenokortikotropin -48 procent -42 pro-
cent 

Kortisol -49 procent -58 pro-
cent 

Prolaktin -61 procent -44 pro-
cent 

Tyreotropin -30 procent -23 pro-
cent 

B-Leukocyter +9 procent +20 pro-
cent 

B-Neutrofiler +21 pro-
cent 

+31 pro-
cent 

Testosteron  -18 procent -26 pro-
cent 

Näringsintag Vissa måltider påverkar undersökningsresultaten i 
den grad att undersökningen förutsätter fasta1-4. Ett 
eventuellt undersökningsresultat som görs jour-
mässigt tolkas då på ett annat sätt. Av dessa är 
glukoshalten i plasma viktigast.14 

 

Undersökningar som kräver 
fasta har angetts med ett f 
som prefix före förkortningen 
på undersökningen  
(t.ex. fP-Gluk, fS-Folat, fS-
Trigly). 
 
12 timmars fasta: endast vat-
ten är tillåtet. 
 
Alkoholhaltiga drycker ska 
undvikas 24 timmar före 
provtagning. På morgonen 
före provtagning ska tobaks-
rökning, koffeinhaltiga 
drycker, energidrycker och 
tuggummi undvikas12. 
 
Tänk på att handleda perso-
ner med typ I-diabetes10 och 
små barn för att undvika ris-
ken för hypoglykemi. 

Andra exempel på förändringar i resultatet från fas-
teprov på morgonen (serumprov) i jämförelse med 
prov som tagits efter frukost eller lunch1. 
 

Undersökning Tre tim-
mar efter 
frukost 

Tre tim-
mar efter 

lunch 
Kreatinin +7 pro-

cent 
+8 pro-

cent 
C-peptid +27 pro-

cent 
+84 pro-

cent 
Insulin  +4 pro-

cent 
+93 pro-

cent 
Kolesterol -1 procent -2 procent 

Triglycerider +15 pro-
cent 

+24 pro-
cent 

Fysisk ansträng-
ning 

Fysisk ansträngning kan påverka halterna av bioke-
miska muskel-, lever- och hjärtmarkörer5–8. 
 

Undvik fysisk ansträngning 
24 timmar före provtag-
ningen12.  
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Aktiviteten av muskelkreatinkinas (CK) i plasma 
återgår inte till vilonivå förrän efter 48–72 timmar8. 

Utsöndring av albumin eller röda blodkroppar i uri-
nen ökar vid kraftigare ansträngning. 

Om patienten får ett överras-
kande laboratorieresultat är 
det skäl att ta reda på om pa-
tienten varit fysiskt aktiv före 
provtagningen5–8. 

Läkemedel och 
kosttillskott 
 
 

Verkningar av läkemedel som tagits före provtag-
ningen kan vara biologiska eller analytiska9. Biolo-
gisk verkan betyder att läkemedlet förändrar halten 
av det ämne som mäts. Analytisk verkan betyder att 
läkemedlet stör fastställandet av ett annat ämne.  
 
Läkemedelshalten i blodet beror i stort på hur lång 
tid det gått sedan senaste läkemedelsdos. Vanligt-
vis mäts halten i jämviktsläge precis före den föl-
jande dosen. 
 
Mikrobläkemedel kan orsaka ett felaktigt negativt 
odlingsresultat.  
 
 
Exempelvis en stor dos Biotin (B7-vitamin) i form av 
kosttillskott kan avsevärt förvränga vissa immuno-
kemiska laboratorieundersökningars resultat11.  C-
vitamin (askorbinsyra) kan i prover med testremsor 
ge felaktigt negativt resultat i fråga om glukos, 
hemoglobin eller leukocyter13. 

Separata instruktioner om in-
tag av läkemedel ges före 
provtagningar: Du kan läsa 
mer om verkningarna i läke-
medels- och laboratoriedata-
basen i Duodecims Ter-
veysportti. Det är skäl att 
kontrollera bruket av kosttill-
skott. Separata instruktioner 
ges för läkemedelsundersök-
ningar. 
 
 
Mikrobiologiska odlingsun-
dersökningar görs före mi-
krobmedicinering påbörjas. 
 
Kontrollera bruket av kosttill-
skott om laboratoriesvaren 
väcker misstankar. Fråga råd 
på laboratoriet om störande 
verkningar.  
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