Prøver til antistoffundersøkelse v27.08.20

Informasjon til blodbankene

Forsendelse av prøver til undersøkelse av nøytraliserende
antistoff mot SARS-CoV2
Det skal sendes serumprøver. Hvis prøven er tatt på gelglass, ber vi om at prøven
sentrifugeres og at bare supernatanten sendes. Prøvene kan sendes i vanlig post.
Det er ønskelig at full pasient-ID og rekvirent benyttes. Mikrobiologiske laboratorier trenger
personID for å registrere prøvene i sitt system, så kun prøvenummer eller tappenummer er
ikke tilstrekkelig. Merk rekvisisjonen med en tekst/informasjon slik at det fremgår tydelig at
ønsket analyse er COVID-19/SARS-CoV2-nøytraliserende antistoff.
Nøytraliseringstestene er under utvikling og det er ikke sikkert de vil kunne besvares så
raskt som vi gjerne skulle ønsket.
Adresser og informasjon om forsendelse til laboratorier som har metode for å måle
nøytraliserende antistoffer:

Prøver fra Helse Vest
Serumprøver for undersøkelse av nøytraliserende antistoffer sendes til Blodbanken på
Haukeland
Rekvisisjon: Bruk skjema på denne lenken
https://helsebergen.no/seksjon/Laboratorieklinikken/Documents/Skjema%20for%20Avdeling%20for%20immunol
ogi%20og%20transfusjonsmedisin.pdf
(Hvis lenken ikke fungerer, prøv å kopiere den og lime inn i søkefeltet på din nettleser)

«Andre analyser» krysses av og så kan rekvirent skrive «Rekonvalesensplasma etter avtale»
Adresse: Prøvene skal sendes til
AIT
att: Turid Helen Felli Lunde
3. etasje Lab Bygg
Haukeland Universitest sjukehus
Jonas Lies vei 65,
N5021 Bergen

Prøver fra Helse Midt og fra Oslo
Serumprøver for undersøkelse av nøytraliserende antistoffer skal sendes mikrobiologisk
avdeling ved St. Olavs hospital, Trondheim
Rekvisisjon: Vanlig rekvisisjonsskjema med full pasient-ID og rekvirent benyttes, gjerne
ledsaget av tekst som f.eks. «COVID-19 nøytraliserende antistoff».
https://stolav.no/Laboratoriemedisin/Rekvisisjoner/Rekvisisjon_AMM.pdf
Adresse: Prøvene skal sendes til:
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Avdeling for medisinsk mikrobiologi
St. Olavs Hospital HF
Erling Skjalgssonsgate 1
7030 Trondheim

Prøver fra Helse Nord og fra Helse Sør-Øst unntatt Oslo
27.08.20: UNN Tromsø har ikke lenger kapasitet til å motta serumprøver for undersøkelse
av nøytraliserende antistoffer.
Blodbankene bes om å beholde disse prøvene selv inntil nøytraliseringstest som er under
validering ved IMM, OUS har kapasitet til å ta imot.

