
 

 

 

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

Examensarbete 

 

 

 

Prestandaundersökning av 

den patientnära 

analysmetoden Biosynex® 

D-dimer via jämförelse med 

den laborativa 

analysmetoden STA-Liatest® 

D-Di PLUS 
 

 



  

  
 

 

 

Claudia Jönsson 
Biomedicinsk laboratorievetenskap 

Grundnivå 



 

 

Examensarbetets titel 

 

Författare: Claudia Jönsson 

Examensarbete i Biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 högskolepoäng 

Filosofie Kandidatexamen  

 

Handledare:  

Malena Cianchetta-Sivori  Avd. för Klinisk Kemi och 

Transfusionsmedicin 

Specialistläkare  Lasarettsvägen, 371 41 Karlskrona  

 

Erica Svensson  Avd. för Klinisk Kemi och 

Transfusionsmedicin 

Kemist   Lasarettsvägen, 371 41 Karlskrona 

 

Magnus Ståhle  Inst. för kemi och biomedicin, 

Linnéuniversitetet  

Forskningsingenjör   45046 Hus Vita, Kalmar 

 

Examinator:   

Camilla Mohlin  Inst. för kemi och biomedicin, 

Linnéuniversitetet 

Forskarassistent   45046 Hus Vita, Kalmar 

 

Examensarbetet ingår i Biomedicinska analytikerprogrammet 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Vid fibrinolys av blodkoagel frisätts fibrinnedbrytningsprodukten D-dimer. D-

dimeranalyser utförs främst för uteslutning av venös tromboembolism (VTE) i kombination 

med ett poängsystem för preanalytisk sannolikhet (PTP) för VTE. D-dimerhalter under 0,5 

mg/L fibrinogenekvivalenta enheter (FEU) och en låg PTP utesluter med stor säkerhet VTE. 

Använd på rätt sätt bidrar D-dimeranalysen till att minimera onödiga invasiva och dyra 

undersökningar som ultraljud och datortomografi. I region Blekinge används en kvalitativ, 

patientnära analysmetod (PNA) för D-dimer vars prestanda Blekingesjukhusets 

laboratorium för klinisk kemi inte har någon insyn i. Studiens syfte var att undersöka om 

den kvalitativa PNA-metoden för D-dimer utgjorde ett lämpligt komplement till den 

kvantitativa metod som utfördes på klinisk kemi. Femtio patienter vars blodprov anlände 

laboratoriet i provrör med tillsats av natriumcitrat respektive etylendiamintetraättiksyra 

(EDTA) blev utvalda att delta i studien. D-dimer analyserades i citratplasma med 

laboratoriets analysmetod varefter plasma och tillhörande EDTA-blod analyserades med 

PNA-metoden. Kvantitativa resultat konverterades till kvalitativa efter beslutsvärdet 0,5 

mg/L FEU. PNA-prestandan beräknades och jämfördes med tillverkarens angivna 

motsvarigheter. Med ett chi-squaretest undersöktes en eventuell signifikant skillnad mellan 

metodresultaten. En undersökning utfördes där regionens öppenvårdsenheter svarade på 

diverse frågor kring PNA-metoden. PNA-metodens beräknade prestanda var något lägre än 

tillverkarens. Ingen statistiskt signifikant skillnad förekom mellan laboratoriets metod och 

PNA-metoden, däremot fanns det flera potentiella felkällor hos den senare. Några 

öppenvårdsenheter vittnade om svåravlästa avläsningsområden på grund av blodinterferens.  
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Abstract 

The fibrinogen degradation product D-dimer is released in plasma during fibrinolysis. D-

dimer analysis is mainly ordered for the exclusion of venous thromboembolism (VTE) in 

combination with a pre-test probability (PTP) score. D-dimer below 0,5 mg/L fibrinogen 

equivalent units (FEU) and a low PTP rules out VTE. D-dimer analysis contributes to the 

reduction of invasive and expensive imaging analyses, such as ultrasound and computed 

tomography. The Blekinge region primary care used a qualitative D-dimer point of care test 

(POCT) whose performance the clinical chemistry of Blekinge hospital had no insight into. 

The aim of the study was to investigate whether the qualitative D-dimer POCT was an 

adequate complement to the quantitative method used in the hospital laboratory. Fifty 

patients, whose blood samples arrived the laboratory in tubes with sodium citrate- and 

ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) additives, were chosen for the study. Citrate plasma 

was analyzed with the D-dimer laboratory method. Plasma and whole blood were analyzed 

with the D-dimer POCT. Quantitative results were converted to qualitative based on the 

cutoff value 0,5 mg/L FEU. POCT performance was computed and compared with the 

manufacturer’s specified values. A potential difference between the methods was evaluated 

with a Chi-squared test. A survey was performed where open care units answered questions 

regarding D-dimer POCT. The POCT performance was slightly lower than the 

manufacturer’s specifications. No statistically significant difference was seen between the 

methods. However, there were several sources of error with the latter. Some open care units 

mentioned weak lines in the reading area due to blood interference.  
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Förkortningar 

CI = konfidensintervall 

CT = datortomografi  

DVT = djup ventrombos 

EDTA = etylendiamintetraättiksyra 

FEU = fibrinogenekvivalenta enheter 

fXIII = faktor XIII  

LE = lungemboli 

NPV =negativt prediktivt värde 

P-D-dimer = D-dimerkoncentration i plasma 

PNA = patientnära analys 

PPV = positivt prediktivt värde 

PTP = pre-analytisk sannolikhet 

P-värde = sannolikhet att nollhypotesen stämmer 

QC = kvalitetskontroll 

SD = standardavvikelse 

VC = vårdcentral 

VTE = venös tromboembolism
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Introduktion 

D-Dimer 

Hemostas (blodstillande) induceras vid kärlskada när skadat endotel triggar cellulära och 

molekylära mekanismer för att bygga upp ett trombocytaggregat vid skadan. Detta aktiverar 

en koagulationskaskad vilket resulterar i ett stabilt fibrinnätverk lokalt vid skadan. När kärlet 

är reparerat fibrinolyseras koaglet så att blodflödet kan återgå till det normala, allt i en fint 

reglerad balans. Vissa tillstånd och sjukdomar medför en obalans i hemostasen vilket ökar 

risken för trombos, blödning eller båda två (1, 2). De vid skadan aggregerade trombocyterna 

inducerar en mängd olika processer, varav de flesta sker på cellytan. Trombocyten frisätter 

granula vilket bland annat aktiverar enzymet trombin från plasmans protrombin. Trombin 

klyver plasmaproteinet fibrinogen till fibrinmonomerer, vilka i sin tur polymeriserar och 

bildar ett lösligt fibringel. Fibrinmonomererna har inbindningsplatser för faktor XIII (fXIII) 

samt inducerar produktion av det fibrinolytiska enzymet plasmin. Trombin aktiverar 

fibrinbundet fXIII och därmed bindningar mellan fibrinets D-domäner (figur 1 och 2). 

Fibrinet tvärlänkas och bildar ett olösligt koagel. I den fibrinolytiska fasen bryter plasmin 

ner koaglet (1, 2), men enzymet neutraliseras snabbt i blodflödet vilket lokaliserar 

fibrinolysen till koaglet (3). Fibrin bryts ner till många olika nedbrytningsprodukter av vilka 

D-dimerer utgör de minsta (figur 2) (1). D-dimerer kan finnas på fibrinets 

nedbrytningsprodukter innan de har inkorporerats i ett fibringel eller efter fibrinolys av 

koaglet (4). Beslutsvärdet för D-dimer i human plasma (P-Dimer) är 0,5 mg/L 

fibrinogenekvivalenta enheter (FEU). Värden under beslutsvärdet tolkas som negativa 

resultat (3). 
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Figur 1: Schematisk bild av fibrinogen och dess omvandling till fibrin med hjälp av trombocytaktiverat 

trombin. Faktor XIII binder in till fibrinmonomererna och kan då aktivera det fibrinolytiska enzymet plasmin. 

E = molekylens E-domän. D = en av molekylens D-domäner. Egen illustration, återgiven från: 
http://cancerres.aacrjournals.org/content/60/17/4719.figures-only 

 

Figur 2: Uppbyggnad av fibrinkoagel samt frisättning av D-dimerer vid fibrinolys. FDPs = 

fibrinnedbrytningsprodukter. Ritad av Jfdwolff (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D-dimer.png)  
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Venös tromboembolism 

D-dimeranalyser används huvudsakligen för att utesluta venös tromboembolism (VTE) (3). 

Venös tromboembolism inbegriper djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) och utgör 

ett allvarligt, ökande hälsovårdsproblem (4). En djup ventrombos är en blodpropp i armarnas 

eller benens djupa vensystem och lungemboli är blodproppar i lungornas vaskulatur som 

minskar blodflödet nedströms från blodproppen (5). Blodkoagel som bildas vid VTE 

resulterar i förhöjda D-dimernivåer hos patienten vid fibrinolys (3). De kliniska symtomen 

för VTE är mycket varierande och ospecifika vilket gör det olämpligt att utesluta VTE med 

enbart kliniska bedömningar. Därför används D-dimeranalyser initialt i utredningen av VTE-

misstänkta patienter (4, 6) där ett negativt svar (<0,5 mg/L FEU) i samband med en låg till 

måttlig preanalytisk sannolikhet (PTP) utesluter VTE, vilket minskar behovet av fortsatt 

utredning med invasiva och tidskrävande analyser. Ett positivt D-dimerresultat behöver 

däremot inte innebära VTE utan indikerar bara behovet av fortsatt utredning. Den 

preanalytiska VTE-sannolikheten bör beräknas med ett validerat poängsystem för DVT och 

LE (3), exempelvis Wells poäng där patienter tilldelas låg, måttlig eller hög DVT-

sannolikhet (tabell I) (1) och Genevesystemet där patienter tilldelas låg, måttlig eller hög 

LE-sannolikhet (7).  

 

Tabell I: Exempel på standardiserat poängsystem för preanalytisk sannolikhet: Klinisk utvärdering av djup 

ventrombos (DVT) med Wells poäng (1). 

                                                                                                         
Poäng 

Aktiv cancer 1 

Pares/paralys p.g.a. gipsad extremitet 1 

< 3 dagars sängliggande; kirurgi senaste 4 
veckorna 

1 

Ömhet längs vener 1 

Hela benet är svullet 1 

Pittingödem (ger efter för tryck) 1 

Kollaterala vener 1 

Alternativ diagnos sannolik -2 

Låg sannolikhet: 0-1p 

Hög sannolikhet ≥ 2p 

 

En diagnostisk algoritm för VTE kan struktureras på följande sätt; vid låg till måttlig PTP 

analyseras D-dimer. Vid positivt utfall (> 0,5 mg/L FEU) går utredningen vidare med 

avbildningsanalyser såsom kompressionsultraljud eller datortomografi (CT) för 

undersökning av DVT respektive LE. Vid hög PTP rekommenderas avbildningsanalyser 

utan föregående D-dimeranalys. Venös tromboembolism kan uteslutas hos patienter med låg 

PTP och negativ D-dimer (figur 3) (1, 5, 8).  
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Figur 3: Diagnostisk algoritm för utredning av djup ventrombos och/eller lungemboli. CT = datortomografi 

(8). 

 

En D-dimeranalys har vanligtvis hög sensitivitet för uteslutning av VTE, särskilt vid en 

samtidigt låg PTP (5, 9). D-dimerresultaten används ihop med annan klinisk information då 

förhöjda värden även förekommer vid tillstånd som cancer, infektion, inflammation, trauma, 

brännskador, hjärtsjukdom och graviditet (1, 8, 10). Detta bidrar dessvärre till låg specificitet 

för VTE-uteslutning på grund av risken för falskt positiva resultat, vilket kan medföra att 

patienter utan VTE ändå utsätts för riskfyllda och/eller tidskrävande analyser (7). Innan D-

dimeranalys blev rutin för DVT-utredning genomgick samtliga patienter med misstänkt 

DVT relativt dyra och invasiva undersökningar, som kompressionsultraljud eller röntgen 

med kontrastvätska. D-dimeranalysen har lett till att dessa invasiva och dyra analyser kan 

undvikas hos runt en tredjedel av VTE-misstänkta öppenvårdspatienter (8) och det låga 

gränsvärdet sattes från början upp för att generera 100% sensitivitet då man ansåg det vara 

riskabelt att missa eventuella fall av VTE och lunginflammation (11). D-dimeranalyser bör 

inte utföras på patienter som haft VTE-symtom de senaste 14 dagarna, hypofibrinolys eller 

som behandlas med antikoagulantia då detta höjer risken för falskt negativa resultat (12). 

Det är kostnadseffektivt att använda D-dimeranalys upp till 79 års ålder, efter 80 års ålder 

ses inte längre någon ekonomisk fördel. Detta då halten D-dimer ökar med åldern och 

därmed förlorar sin prestanda som biomarkör för VTE (8).  
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Patientnära analyser 

Patientnära analyser (PNA) utförs av vårdpersonal som komplement till laboratorieanalyser 

(13). Trots en ofta högre kostnad per analys medför PNA oftast en lägre totalkostnad, kortare 

omloppstid samt ökat mervärde för patienten (13, 14). I vissa fall kan diagnoser ställas direkt 

och en planering av kommande behandling påbörjas. Patientnära analys för uteslutning av 

lungemboli (LE) bidrar till störst reduktion av remitteringar till specialist- eller slutenvård 

jämfört med andra PNA, men en nackdel relativt laborativa analyser är bristen på 

noggrannhet (14). Preanalytiska faktorer som bidrar till hemolys, ikterus eller lipemi och 

som ofta identifieras i plasma eller serum på kliniska laboratorier kan förbli oupptäckta om 

analysen istället utförs patientnära på helblod (15). Om PNA överutnyttjas eller används 

felaktigt kan resultaten bli missledande, vårdkostnaderna öka och mervärdet för patienterna 

försämras (16). Ett högt tryck på en högt belastad klinik kan resultera i misstag eller 

överträdelser vid PNA-användning. Kliniska beslut som tas omgående tack vare snabba, men 

felaktiga, PNA-resultat utgör en stor risk för patienten. Detta skiljer sig från laborativa 

analyser där en ofta längre tid mellan resultat och rapportering ger fler möjligheter till 

felupptäckter före de kliniska besluten tas (15). Vårdenheten bör regelbundet utföra 

kvalitetskontroller (QC) av PNA-metoden vilka bör innefatta provtagning, utförande, 

reagens och analysenhet. Det rekommenderas även att metoden deltar i externa kontroller 

via kvalitetssäkringsprogram, vilket innefattar regelbunden analys av material med okända 

nivåer följt av en resultatsammanställning och översikt av andra vårdenheters resultat (13). 

Kvalitativa, patientnära D-dimeranalyser 

Kvalitativa patientnära D-dimeranalyser där analysresultat tolkas visuellt har i tidigare 

studier visat sig minska omloppstiden med 83% jämfört med laborativa motsvarigheter (17). 

I bästa fall är analysresultatet tydligt för alla observatörer vid ett visst gränsvärde. 

Resultatområdets intensitet, som ofta ökar med stigande D-dimerhalt, kan variera från 

uppenbar till knappt synbar mellan olika utförare vilket kan förklara den variation av negativt 

prediktiva värden (NPV) som setts i tidigare studier (18). Patientnära D-dimeranalyser är 

bäst lämpade för öppenvårdspatienter med låg PTP för VTE, då akutmottagnings- och 

slutenvårdspatienter i högre grad uppvisar förhöjt D-dimer av andra orsaker än VTE (4).  

 

Biosynex® D-Dimer 

Biosynex® D-dimer är en snabb och kvalitativ immunokromatografisk patientnära 

analysmetod för D-dimer i plasma och helblod via en visuell färgutvecklingsavläsning (10).  

Metodprincip 

Ett membran i analysenheten är klätt med D-dimerspecifika antikroppar. Utspätt patientprov 

reagerar med analysenhetens infärgade konjugat (anti-D-dimer-antikroppar konjugerade 
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med kolloidalt guld). Blandningen vandrar genom membranet via kapillärkraft. Om provet 

innehåller D-dimer över beslutsvärdet (> 0,5 mg/L FEU) framträder en röd linje på 

membranets provområde. Linjen består av komplex med infärgade antikroppar mot D-dimer, 

provets D-dimer och den antikropp som sedan tidigare har immobiliserats på provområdets 

membran. Resultatet presenteras antingen som negativt eller positivt. Observatörens beslut 

baseras på närvaro (positivt) eller frånvaro (negativt) av ett rött streck på enhetens 

provområde (10).  

Kvalitetssäkring 

Analysenheterna har en intern kontroll i form av en röd linje som ska framträda på 

resultatytan oberoende av provets utfall. Om kontrollinjen inte framträder får inte heller 

analysen godkännas. En synlig kontrollinje anger att analysen har utförts korrekt och att 

membranet har fuktats tillräckligt. Ingen extern kontroll ingår i analyskitet (10). 

Prestanda 

De för studien relevanta, av tillverkaren angivna, prestandaegenskaper för Biosynex® D-

dimer ses i tabell II.  

 

Tabell II: Tillverkarens angivna prestandaegenskaper för Biosynex® D-Dimer; PPV = positivt prediktivt 

värde; NPV = negativt prediktivt värde (10). 

Sensitivitet 98,9 % 

Specificitet 92,5 % 

PPV 94,7 % 

NPV 98,4 % 

 

Felkällor 

En analystolkning som enbart förlitar sig på operatörens visuella kapacitet kan resultera i 

utfall som skiljer från vad enheten egentligen visar. Variationen beror på mest på hur bra 

operatören är på att uppfatta färg, vilket bland annat kan påverkas av analysrummets 

ljusförhållande, enhetens bakgrundsfärg (kontrast) och individuella avgöranden (19).  

 

STA-Liatest® D-Di PLUS 

STA-Liatest® D-Di PLUS är en immunoturbidimetrisk analysmetod för kvantitativ 

bestämning av D-dimer i venös citratplasma för professionell laboratoriepersonal på STA R 

Max®-instrument (3). Natriumcitrat är den vanligaste antikoagulantoriska tillsatsen för 
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blodkoagulationsanalys, och agerar genom att kelatera extracellulärt kalcium (Ca2+) som har 

en viktig roll vid blodkoagulation (20). Enligt rutinerna på Blekingesjukhusets laboratorium 

för klinisk kemi ska D-dimer analyseras i natriumcitratplasma (3,2 %) (21) och provröret 

ska vara fyllt till den inetsade linje som indikerar minsta accepterbara volym. För lite prov 

ger en felaktig utspädning med citrat och därmed icke tillförlitliga resultat (22).  

Metodprincip 

En lösning med latexmikropartiklar, täckta med D-dimerspecifika monoklonala antikroppar, 

blandas i en kyvett med det prov vars D-dimerhalt ska analyseras. D-dimerantigen i provet 

reagerar med anti-D-dimer-antikropparna så att latexmikropartiklarna agglutinerar. Detta 

ökar provlösningens turbiditet vilket speglas av en ökad absorbans som mäts fotometriskt 

(3). En D-dimeranalys på STA R Max® behöver minst 100 µL citrerad venös plasma och 

resultaten kommer inom 5-10 minuter. Instrumentet är inställt på att automatiskt späda ut 

prover med P-D-dimer över 4,0 mg/L FEU (3). 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetskontroller utförs för att upptäcka problem med D-dimeranalysen innan de påverkar 

provresultaten (23). En godkänd QC säkerställer en konsekvent metodprestanda (19) och att 

de provresultat som erhålls därefter med säkerhet kan anses vara sanna och reproducerbara 

(3). Efter dagligt underhåll av STA R Max®-instrumentet analyseras D-dimer på en hög 

respektive låg QC-nivå. Resultaten godkänns om de ligger inom två standardavvikelser (SD) 

från det medelvärde av 10 analyser som framtagits av laboratoriet vid inkörning av det 

senaste batchnumret. Om resultatet ligger 2-3 SD från medelvärdet och det senaste QC-

resultatet var <2 SD så godkänns det. Om QC-resultatet hamnar utanför medelvärdet ±2 SD 

två gånger i rad eller ±3 SD en gång så är acceptansgränsen överskriden och problemet 

behöver felsökas. En gång per kvartal utförs externa QC via ett kvalitetssäkringsprogram 

(24). Den senaste godkända externkontrollen utfördes två veckor före studiestart av samma 

person som genomförde studien. D-dimerragenset är förkalibrerat av tillverkaren, vars 

kalibrator är spårbar (21). Analysmetoden är verifierad av klinisk kemi med resultat som är 

jämförbara med leverantörens angivna valideringsuppgifter (25).  

Prestanda 

Analysens mätområde är 0,27 – 20,0 mg/L FEU (3) och uppfyller de diagnostiska 

noggrannhetskriterierna för D-dimeranalys (25). Den fullständiga automatiseringen 

reducerar risken för variationer mellan analyser (8). Metodens höga analytiska sensitivitet 

och låga detektionsgräns kan utgöra problem, då beslutsgränsen för normala D-dimervärden 

och detektionsgränsen för VTE-uteslutning ofta ligger inom kalibreringskurvans lägre 

koncentrationsintervall där signalen är svag. Trots dessa laborativa begränsningar anses 

turbidimetriska D-dimeranalyser ha utmärkt klinisk prestanda (8). Vissa faktorer kan leda 

till felaktiga uppskattningar av D-dimerhalten, exempelvis grumlig plasma, höga halter 
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reumatoid faktor och nedbrytningsprodukter från fibrin. Metoden är till viss grad okänslig 

för hemoglobin, bilirubin och heparin (3).  

Fotometrisk mätning på STA R Max®  

Detektionsprincipen för STA R Max® kolorimetriska immunologianalyserna baseras på 

absorbansen (A) hos monokromatiskt ljus som passerar en kyvett under tiden en 

immunologisk reaktion äger rum i reaktionsmedlet. Infallande ljus (I0) tränger in i kyvetten 

och absorberas delvis av reaktionsmedlet. Det ljus (I) som tar sig ut på andra sidan kyvetten 

mäts. Eftersom det överförda ljuset innehåller en viss del störljus så görs två ljusmätningar i 

tät följd och störljuset räknas bort (26). Absorbansen beräknas: 

A = -log(I/I0)     (ekvation 1)  

Källan för det monokromatiska ljuset är fotometrimodulens halogenlampa och ett 

monokromatiskt filter. Via optiska fiber förs ljuset från modulen via ett mäthuvud till ett 

mätkort. Analytkoncentrationen (c) beräknas ur A med Beer-Lamberts lag: 

A = ε*l*c     (ekvation 2) 

c = A/(ε*l)     (ekvation 3) 

där ε = molär extinktionskoefficient och l = den optiska strålgångens längd. 

Analytkoncentrationen är direkt proportionell med absorbansen (26) och erhålls från den 

kalibreringskurva som tillverkaren tagit fram för den aktuella reagensbatchen (personlig 

kommunikation, E Svensson 2018). 

 

Metodjämförelser 

För att utreda prestanda och lämplighet hos en kvalitativ PNA-metod (kandidatmetod) bör 

den jämföras med en verifierad och ackrediterad laboratoriemetod (referensmetod) (25). 

Kandidatmetodens prestanda kan då beskrivas i termer av sensitivitet, specificitet, positivt 

prediktivt värde (PPV) och NPV (19). Jämförelsens utfall informerar om hur likvärdiga 

metodernas resultat är. För en pålitlig jämförelse mellan två kvalitativa metoder bör minst 

40 patientprover analyseras fördelade på runt fem dagar. De bör väljas ut så att 

koncentrationernas fördelning över det aktuella koncentrationsintervallet är jämn och att 

50% av proverna ligger över beslutsvärdet (27). Om möjligt bör samma QC-material testas 

på alla metoder i en metodjämförelsestudie (19). 

Felkällor 

De kliniska prover som är tänkta att användas i studien bör samlas in enligt tillverkarnas 

anvisningar (19). Preanalytiska faktorer som kan påverka analysresultatet är bland annat 

kopplade till patienten vid provtagning (stress, kroppsläge, stas, infusion) samt tiden mellan 

provtagning och analys utan plasmaavskiljning eller nedkylning av provet (2). Olika D-
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dimeranalyser mäter olika specifika D-dimerepitoper och har därmed unika specificiteter för 

D-dimer vilket kan påverka jämförelser mellan metoder (4). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om den patientnära, kvalitativa metoden för D-

dimeranalys (Biosynex® D-dimer) som används på region Blekinges öppenvårdsenheter var 

likvärdig den kvantitativa analysmetod (STA-Liatest® D-Dimer PLUS) som används på 

Blekingesjukhusets laboratorium för klinisk kemi. Detta då laboratoriets läkare saknade 

insikt i huruvida PNA-metoden utgjorde ett accepterbart komplement till 

laboratoriemetoden. För en rättvis jämförelse mellan öppenvårdens och laboratoriets D-

dimeranalyser utfördes även en öppenvårdsundersökning där representanter från samtliga 

enheter i region Blekinge svarade på frågor kring den patientnära metoden gällande 

användning, provmaterial, upplärning och övriga kommentarer. 

 

Material & metod 

Provmaterial 

Under fyra dagar samlades venöst blod i natriumcitratrör (3,2%; 2,7 mL) med tillhörande 

venöst blod i EDTA-rör in från 29 män och 21 kvinnor vars prover anlände klinisk kemi. 

Urvalskriterierna var visuellt koagelfria prover samt icke avvikande citratplasma i form av 

kraftig hemolys, lipemi eller ikteri efter centrifugering, eller någon annan avvikande 

egenskap. För varje deltagare antecknades ålder, kön, provnummer, beställande avdelning 

samt datum. 

Metod 

Utifrån medelvärdet och standardavvikelsen av de manliga respektive kvinnliga deltagarnas 

ålder skapades en fördelningskurva med Microsoft Excel där x-värdet vid kurvans topp 

representerar deltagarnas genomsnittsålder och y-axeln anger procentuell sannolikhet att en 

individ i studien har en viss ålder (beräkningar, bilaga A).   

Referensmetod (STA-Liatest® D-DI PLUS) 

Deltagarnas prover centrifugerades 3500 x g i 10 minuter (Heraeus Multifuge X1R 

Centrifuge, Thermo Scientific) varpå de placerades i rack avsedda för STA R Max®-
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instrumentet (Diagnostica Stago S.A.S.). Vid inmatning beställdes D-dimeranalys manuellt 

för varje prov. När reagens (STA-Liatest® D-DI PLUS; STA-Owren-Koller, Diagnostica 

Stago) tog slut plockades nya fram ur produktkylen (BRIS-600, Haglund industri AB) varpå 

de installerades i instrumentet enligt laboratoriets riktlinjer (24). Efter avslutad analys 

plockades racken ut och proverna analyserades direkt med kandidatmetoden. Alla prover 

hanterades enligt metodbeskrivningens anvisningar (21). I Microsoft Excel skapades en 

fördelningskurva med genomsnittliga D-dimervärden och tillhörande SD (beräkningar, 

bilaga A).  

Kandidatmetod (Biosynex® D-Dimer) 

För D-dimeranalys med kandidatmetoden (Biosynex® D-Dimer, Biosynex S.A.) märktes två 

rumstempererade analysenheter med vardera deltagares natriumcitrat- respektive EDTA-

provnummer. Analyserna utfördes enligt tillverkarens anvisningar (10). Tio minuter efter 

provtillförsel avlästes enheterna. PNA-enheter med synliga röda streck i både kontroll- som 

provområde tolkades som positiva och de med synliga röda streck i enbart kontrollområdet 

tolkades som negativa. Enheter med visuellt svaga eller inga streck i provområdet 

kontrollerades av en laboratoriekollega inom 15 minuter för bekräftelse. Enheter med 

defekta resultatytor kasserades och analysen gjordes då om. Efter analys och 

resultatdokumentation kasserades enheterna som biologiskt avfall i avsedda kärl. De 

individuella citratplasmorna alikvoterades i två ID-märkta rör (Sarstedt AG & Co) varpå de 

frystes ner (BRIS 600, Haglund industri AB) i -20˚C, detta i förebyggande syfte om analyser 

skulle behöva upprepas. Av samma anledning kyldes EDTA-proverna ett dygn i 4 ˚C 

varefter de kasserades som biologiskt avfall. 

Kvalitetssäkring  

Dagligen före analysstart utfördes underhåll av STA R Max®-instrumentet där bland annat 

kontroll av reagensmängd ombord på instrumentet ingick. En gång under studien utfördes 

ett veckounderhåll i form av rengöring och rensning av instrumentets sköljbrunnar och nålar 

samt omstart av instrumentet, allt enligt laboratoriets riktlinjer (24). Efter dagligt underhåll 

kontrollerades referensmetoden med en låg kvalitetskontroll (Liquichek D-Dimer Control 

Level 1; BIO-RAD) och en hög kvalitetskontroll (Liquichek D-Dimer Control Level 3; BIO-

RAD) enligt gällande praxis. Resultaten registrerades och tolkades automatiskt i 

instrumentets mjukvara enligt förinställda bestämmelser. Vid isättning av nya reagens 

analyserades en av två kontrollnivåer. Under den sista praktiska studiedagen analyserades 

dubbla QC-prover av respektive kontrollnivå anonymt med både referensmetoden och 

kandidatmetoden. Medelvärdet från referensmetoden jämfördes med godkänt intervall och 

vid varje individuell analys med kandidatmetoden kontrollerades att en röd linje förekom i 

kontrollområdet. Kontrollresultaten antecknades i en separat tabell.   
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Statistik 

Referensmetodens kvantitativa resultat från plasma noterades och kandidatmetodens 

kvalitativa resultat från plasma respektive helblod avlästes visuellt. Resultat ≥ 0,5 mg/L FEU 

tolkades som positivt och < 0,5 mg/L FEU som negativt. Metodernas kvalitativa resultat 

erhållna ur plasma med referensmetoden och ur plasma respektive helblod från 

kandidatmetoden ställdes upp i en korstabell. Ett chi-square signifikanstest för nominala 

värden (P <0,05) utfördes med statistikprogrammet GraphPad Prism 7 med nollhypotesen 

att ingen signifikant skillnad förekom mellan referensmetodens och kandidatmetodens 

analysresultat. En annan korstabell ställdes upp med kvalitativ analysdata från referens- och 

kandidatmetoden, båda utförda på plasma, och en tredje korstabell med kvalitativ analysdata 

från referens- och kandidatmetoden där den senare utförts på helblod. Från dessa tabeller 

beräknades kandidatmetodens sensitivitet, specificitet, NPV och PPV. 

Öppenvårdsundersökning 

Telefonintervjuer genomfördes med analyspersonal på samtliga öppenvårdsenheter inom 

Region Blekinge med frågor kring hur D-dimer analyserades patientnära, vilken 

analysmetod och provmaterial som användes, om deltagande i någon form av externt 

kontrollprogram förekom samt hur kunskap kring användning av analysmetoden erhållits.  

Etik 

Efter att ålder, kön och beställande avdelning noterats så avidentifierades alla patientprover 

varpå de inte längre kunde kopplas till patienten. Studiens analysresultat svarades inte ut till 

beställande avdelning, med undantag för referensmetodens resultat om D-dimeranalys var 

beställd. I de fallen svarades resultaten ut av behörig biomedicinsk analytiker (BMA). 

 

Resultat 

Analysresultat  

För rådata och beräkningar, se bilaga A. Studiedeltagarna utgjordes av 29 män (58%) och 

21 kvinnor (42%) mellan 23-90 år (tabell IX, bilaga A). De manliga studiedeltagarna hade 

en vänsterförskjuten åldersfördelning och högre genomsnittsålder (71 år) än kvinnorna, vars 

åldersfördelning var svagt vänsterförskjuten med genomsnittsåldern 66 år (figur 4). 
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Figur 4: Sannolikhet (%) att manliga/kvinnliga studiedeltagare var av en viss ålder (år). Gul och grön pil visar 

de kvinnliga respektive manliga studiedeltagarnas genomsnittliga ålder på 66 respektive 71 år. 

 

Störst andel prover kom från avdelningar kopplade till thorax, medicin, kirurgi, stroke och 

gynekologi/BB varav de sistnämnda hade lägst medelålder på 46,8 år. De geriatriska 

proverna hade högst medelålder på 80,5 år (tabell III, figur 5). Sjuttiosju procent av 

thoraxpatienterna var män, 56% av medicinpatienterna var kvinnor, både kirurgi- och 

strokepatienter var till 67% män och samtliga gyn/BB-prover var från kvinnliga patienter 

(tabell III). 

 

Tabell III: Beställande avdelning, medelålder (mår) för män (M) och kvinnor (K) per avdelning, andel 

män/kvinnor (%) samt totalt (%) per avdelning. Ger = geriatrik; Med = medicin; Thor = thorax, Gyn = 

gynekolog/BB; Kir = kirurg, Ort = ortoped; Inf = infektion; VC = vårdcentral 

 
Ger. Med. Thor. Gyn. Stroke Kir. Ort Inf. VC Tot. 

M  K M K M K M K M K M K M K M K M K M K 

% 100 
 

44 56 77 23 
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Figur 5: Cirkeldiagram över andelen prover som beställts från specifika avdelningar. Gyn/BB = gynekologisk 

avdelning eller förlossningsavdelning; VC = vårdcentral 

 

Referensmetod 

Trettiotvå (66%) av de 50 deltagarna hade D-dimervärden över beslutsvärdet och räknades 

därmed som D-dimerpositiva. Störst andel höga plasmavärden uppmättes hos den äldre 

populationen vilken utgjorde en majoritet av deltagarna (figur 6).  

 

 

Figur 6: Uppmätt P-D-dimer på STA R Max® som funktion av deltagarnas ålder. Röd linje indikerar 

beslutsvärdet 0,5 mg/L FEU. 

 

Fördelningen av uppmätt D-dimer var högerförskjuten hos båda kön, där männen hade ett 

högre genomsnittligt D-dimer (2,5 mg/L FEU; spridning <0,27 – 15,22 mg/L FEU) jämfört 
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med kvinnorna, som uppvisade ett genomsnittligt D-dimer på 1,8 mg/L FEU och en 

spridning på 0,28 – 7,99 mg/L FEU (figur 7) (tabell IX, bilaga A).  

 

 

Figur 7: Sannolikhet (%) att manliga/kvinnliga studiedeltagare hade en viss P-D-dimerkoncentration (mg/L 

FEU). Röd pil anger beslutsvärdet för D-dimer (0,5 mg/L FEU). 

 

Kandidatmetod 

Efter provtillsats och 10 minuters verkningstid uppvisade samtliga PNA-enheter ett tydligt 

rött streck i kontrollområdet. Vid analys av studiedeltagarnas natriumcitratplasma och 

EDTA-blod blev 30 (60%) respektive 31 (62%) positiva för D-dimer (tabell IX, bilaga A).  

Kvalitetssäkring 

Referensmetodens QC godkändes samtliga analysdagar enligt gällande regler på klinisk 

kemi (tabell IVA). Samtliga analyser av vardera QC-nivå med kandidatmetoden tolkades 

som positiva (tabell IVB). 

 

Tabell IV: Resultat av referens- respektive kandidatmetodens QC utförda på Liquichek D-dimer Control nivå 

1 och 3. A: Referensmetodens kvantitativa kontrollresultat med accepterat intervall inom 2 standardavvikelser 

(SD), kontrolldatum samt status. B: Kandidatmetodens kvalitativa kontrollresultat. * = medelvärde av två på 

varandra upprepade analyser. 
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A. QC STA R Max® STA-Liatest® Stago D-Dimer 

(Liquichek D-dimer Control) 

Nivå 
P-D-dimer 

(mg/L) 
±2SD Datum Status 

1 0,64 0,32 - 0,72 19-04-02 Godkänd 
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B. QC Biosynex
®

 D-Dimer  

(Liquichek D-dimer Control) 

Nivå Resultat Datum Status 

1 Positiv 19-04-12 Godkänd 

3 Positiv 19-04-12 Godkänd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik 

Ett chi-squaretest visade att det inte förekom någon signifikant skillnad mellan de två 

metodernas analysresultat, oavsett om kandidatmetoden utfördes på plasma eller helblod (P 

= 0,92; 95% konfidensintervall [CI]) (tabell V).  

 

Tabell V: Chi-squaretest baserat på den totala studiens analysresultat. Det statistiska testet utfördes i GraphPad 

Prism 7; n = antal positiva eller negativa resultat per metod och provmaterial; P-citrat = natriumcitratplasma; 

B-EDTA = EDTA-helblod. 

 n positiva n negativa 

STA R Max® 32 18 

Biosynex, P-citrat 30 20 

Biosynex, B-EDTA 31 19 

Test Chi-square 

Chi-square; frihetsgrader 0,1698; 2 

P-värde 0,9186 

Statistiskt signifikant (P < 0,05)? Nej 

Analyserad data:  

Antal rader 3 

Antal kolumner 2 

 

 

3 3,42 3,07 - 3,63 19-04-02 Godkänd 

1 0,54 0,32 - 0,72 19-04-03 Godkänd 

3 3,37 3,07 - 3,63 19-04-03 Godkänd 

1 0,52 0,32 - 0,72 19-04-04 Godkänd 

3 3,33 3,07 - 3,63 19-04-04 Godkänd 

1 0,5 0,32 - 0,72 19-04-04 Godkänd 

3 3,31 3,07 - 3,63 19-04-04 Godkänd 

1 0,49 0,32 - 0,72 19-04-05 Godkänd 

3 3,36 3,07 - 3,63 19-04-05 Godkänd 

1 0,5* 0,32 - 0,72 19-04-12 Godkänd 

3 3,26* 3,07 - 3,63 19-04-12 Godkänd 
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Relativt referensmetodens plasmaanalyser erhöll kandidatmetodens plasmaanalyser en 

diagnostisk sensitivitet och specificitet på 84,8% respektive 88,2%, samt PPV och NPV på 

93,3% respektive 75% (tabell X). Relativt referensmetodens plasmaanalys erhöll 

kandidatmetodens helblodanalys en diagnostisk sensitivitet och specificitet på 87,9 % 

respektive 88,2 % samt PPV och NPV på 93,5 % respektive 78,9 % (tabell XI).  

 

Tabell X: Korstabell med kvalitativa resultat från natriumcitratplasma analyserad med referensmetoden (STA 

R Max®) respektive med kandidatmetoden (Biosynex® D-dimer). 

 

Biosynex® D-Dimer 

natriumcitratplasma 
Totalt 

positiv negativ 

STA R Max®  

positiv 28 5 33 

negativ 2 15 17 

Totalt 30 20 50 

Diagnostisk sensitivitet = 84,8 % 

Diagnostisk specificitet = 88,2 % 

Positivt prediktivt värde = 93,3 % 

Negativt prediktivt värde = 75,0 % 

 
Tabell XI: Korstabell med kvalitativa resultat från natriumcitratplasma analyserad med referensmetoden (STA 

R Max®) och tillhörande EDTA-blod analyserat med kandidatmetoden (Biosynex® D-Dimer). 

 

Biosynex® D-Dimer 

EDTA-helblod 
Totalt 

positiv negativ 

STA R Max®  

positiv 29 4 33 

negativ 2 15 17 

Totalt 31 19 50 

Diagnostisk sensitivitet = 87,9 % 

Diagnostisk specificitet = 88,2% 
Positivt prediktivt värde = 93,5 % 

Negativt prediktivt värde = 78,9 % 

 
 

Öppenvårdsundersökning 

D-dimer analyserades med Biosynex® D-dimer på 11 av 18 (61%) öppenvårdsenheter i 

region Blekinge. Tio (91%) av de elva enheterna analyserade D-dimer på venöst EDTA-

helblod och 5 av 11 (45%) på kapillärt helblod. Ingen analyserade D-dimer i plasma. 
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Gällande upplärning hade ansvarig personal på två enheter internutbildats av biomedicinska 

analytiker. Övriga använde sig av produktens bipacksedel eller metodbeskrivningar baserade 

på denna. Tio av elva (91%) öppenvårdsenheter deltog inte någon typ av externt 

kontrollprogram. En enhet deltog i ett kvalitetssäkringsprogram från Equalis. Två enheter 

angav att deltagande i ett externt kvalitetssäkringsprogram eventuellt var på gång (tabell VI). 

 
Tabell VI: Svarsresultat från Region Blekinges öppenvårdsenheter gällande användning av patientnära D-

dimeranalyser. VC = vårdcentral; helblod = blod utan tillsats; Bps = bipacksedel; klin.kem = enheten skickar 

direkt prover till klinisk kemi för analys; BMA = internutbildning av biomedicinsk analytiker, * = Biosynex® 

D-dimer fanns men användes ej på grund av ”dålig tillförlitlighet”  

Öppenvårdsenhet Analysmetod 

Provmaterial 
Extern 

QC 
Utbildning EDTA-

blod 
Helblod Plasma 

Karlshamns 

Kommun 
      

Brunnsgårdens VC Biosynex  √  Nej Bps 

Läkarhuset i 

Karlshamn 
Klin.kem      

Samaritens VC Biosynex √   Nej Bps 

Karlskrona 

Kommun 
      

Hälsohuset för alla Biosynex  √  Nej Bps 

Jämjö VC Biosynex √   Nej Bps 

Kungsmarkens VC  Klin.kem      

Lyckeby VC Biosynex √   Nej Bps 

Nättraby VC Klin.kem      

Rödeby VC Biosynex √ √  kommer BMA 

Trossö VC Klin.kem      

Wämö VC Klin.kem      

Olofströms Kommun       

Familjeläkarna i 

Olofström 
Biosynex √   kommer Bps 

Olofströms VC Biosynex √ √  EQUALIS Bps 

Ronneby Kommun       

Capio Citykliniken Klin.kem      

Kallinge VC  Biosynex √   Nej Bps 

Ronneby VC Biosynex √   Nej BMA 

Sölvesborgs 

Kommun 
      

Sölvesborgs VC Biosynex* √   Nej Bps 

Valjehälsan Biosynex √ √  Nej Bps 
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Diskussion 

Syftet med studien var att jämföra den patientnära D-dimeranalysmetod som användes inom 

region Blekinges öppenvård, med den laborativa D-dimeranalysmetod som användes på 

Blekingesjukhusets kliniska kemiska laboratorium. Detta för att se om PNA-metoden 

utgjorde ett bra komplement till laboratoriemetoden. Femtio patienter för vilka natriumcitrat- 

och EDTA-blodprover ankom klinisk kemi inkluderades i studien. D-dimer analyserades i 

natriumcitratplasma på instrumentet STA R Max® med laboratoriets kvantitativa metod och 

i natriumcitratplasma respektive EDTA-blod med öppenvårdens patientnära D-

dimeranalysmetod. Kvantitativa resultat ≥ 0,5 mg/L FEU tolkades som sant positiva för D-

dimer och < 0,5 mg/L FEU som sant negativa för D-dimer. Ett chi-square utfördes på 

metodernas kvalitativa resultat för att utvärdera om det förekom en signifikant skillnad 

mellan dem. Kandidatmetodens sensitivitet, specificitet, NPV och PPV beräknades baserat 

på referensmetodens resultat. Dessa värden jämfördes med tillverkarens motsvarande 

värden. För en rättvis jämförelse och större insikt i öppenvårdens rutiner så gjordes en 

öppenvårdsundersökning där representanter från region Blekinges samtliga 

öppenvårdsenheter svarade på frågor gällande användningen av PNA-metoden för D-dimer. 

Fler än hälften av studiedeltagarna blev positiva för D-dimer vid analys med både 

referensmetod, kandidatmetod på plasma samt kandidatmetod på helblod (66%, 60% 

respektive 62%). Rekommendationen att erhålla en studiepopulation där 50% av deltagarna 

hade värden över beslutsvärdet kunde därmed följas. Fördelningen runt beslutsvärdet var 

inte jämn, vilket kan förklaras av att patientprover inte sällan uppvisar förhöjda D-

dimerhalter. Signifikanstestet visade att det inte förekom någon signifikant skillnad mellan 

metodernas resultat (P <0,05) som därmed kunde anses vara kvalitativt jämlika. 

Kandidatmetoden uppvisade en lägre prestanda jämfört med tillverkarens uppgifter, dock 

med relativt små marginaler (tabell VII). Dess prestanda var lägst vid analys av 

natriumcitratplasma, där största avvikelsen uppstod mellan angivet och beräknat NPV (-23 

procentandelar, tabell VII). Minst avvikelse förekom mellan angivet respektive beräknat 

PPV vid analys på EDTA-blod (-1,2 procentandelar, tabell VII). Det ska dock tilläggas att 

157 individer analyserades i tillverkarens undersökning (10), drygt tre gånger fler än i denna 

metodjämförelse. Ju fler studieobjekt, desto pålitligare mätvärden (19). Man använde även 

en annan referensmetod (Roche Tina-quant® D-dimer Assay) (10) vilket gör jämförelsen 

mer osäker då olika D-dimeranalysmetoders monoklonala antikroppar är specifika för olika 

D-dimerepitoper. Tillverkaren har även haft möjlighet att vinkla förutsättningarna till sin 

fördel, vilket skulle kunna påverka den höga specificiteten som på grund av det låga 

beslutsvärdet sällan är så hög för D-dimeranalyser. Det kan även ses vara en fördel för den 

aktuella studien att deltagarnas medelålder var relativt hög och därmed kan generera flertalet 

positiva D-dimersvar. Majoriteten av de citratprover som ankommer klinisk kemi tillhör 

äldre patienter. Att samla in en studiepopulation med en jämnare åldersfördelning vore 
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varken tidseffektivt eller representativt för PNA-metoden. Trots en hög genomsnittsålder 

uppvisade enbart 66% av studiedeltagarna D-dimervärden över 0,5 mg/L FEU vilket visar 

att fördelningen av positiva och negativa svar ändå var relativt jämn. 

 

Tabell VII: Jämförelse mellan tillverkarens angivna prestanda och beräknad prestanda vid analys med 

natriumcitratplasma respektive EDTA-blod; BPS = bipacksedel; PPV = positivt prediktivt värde; NPV = 

negativt prediktivt värde.  

 Biosynex BPS 

Biosynex  

P-natriumcitrat  

(skillnad mot BPS) 

Biosynex B-EDTA  

(skillnad mot BPS) 

Sensitivitet 98,9 % 84,8% (-14,1%) 87,9 % (-11%) 

Specificitet 92,5 % 88,2% (-4,3%) 88,2 % (-4,3%) 

PPV 94,7 % 93,3% (-1,4%) 93,5 % (-1,2%) 

NPV 98,4 % 75 % (-23%) 78,9 % (-19,5%) 

 

En vänsterförskjuten åldersfördelning samt det faktum att proverna var beställda för analys 

av koagulationsfaktorer bidrog troligtvis till det genomsnittliga D-dimervärdet över 

beslutsvärdet; äldre personer uppvisar ofta högre D-dimervärden och en stor variation av 

sjukdomstillstånd kan resultera i förhöjt D-dimer (1, 8). Koagulationsutredningar på fertila 

kvinnor beställs regelbundet från gynekologiska- och förlossningsavdelningar vilket sänker 

medelåldern (tabell III, figur 4); 10% av studiens deltagarprover kom från en gynekologisk- 

eller BB-avdelning med en genomsnittlig ålder på 47 år. Det bidrog troligtvis till en jämnare 

åldersdistribution och lägre medelålder för de kvinnliga studiedeltagarna jämfört med de 

manliga (figur 4). Signifikanstestet bekräftade kandidatmetodens överensstämmelse med 

referensmetoden, förutsatt att den används enligt tillverkarens anvisningar. En viktig fråga 

för den här studien är hur bra PNA-metoden stämmer överens med referensmetoden. 

Skillnaden mellan den angivna prestandan för Biosynex® D-dimer och den prestanda som 

erhölls i studien blir sekundär. 

Referensmetodens samtliga QC-resultat godkändes enligt laboratoriets gällande 

kontrollregler. Kandidatmetodens inbyggda kontroll bekräftade att tillräckliga provmängder 

hade tillsatts i samtliga enheters provbrunnar, att membranen absorberat proverna korrekt 

samt att rätt teknik användes vid utförandet. Ingen intern kontrollösning ingick i analyskitet, 

däremot angav tillverkaren en godkänd inter- och intralotprecision med en D-dimerkontroll 

på 0 mg/L FEU samt 500 mg/L FEU (10). När referensmetodens två QC-nivåer analyserades 

på dubbelprover med kandidatmetoden blev samtliga enheter tydligt positiva för både nivå 

1 (0,52 mg/L FEU) och nivå 3 (3,35 mg/L FEU) (tabell IVB). Den tydliga positiviteten för 

nivå 1 var objektivt skarpare än patientprover med liknande D-dimervärden, och varför detta 

blev fallet kan ha med kontrollmaterialets sammansättning att göra då den kan skilja sig mot 

vanliga patientprov. 
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Sölvesborgs vårdcentral (VC) hade PNA-metoden (Biosynex® D-Dimer) tillgänglig, 

men använde den inte då den ansågs icke tillförlitlig eftersom störande rött blod ofta flöt ut 

i avläsningsområdet, vilket även bekräftades av Lyckeby VC. Familjeläkarna berättade att 

analysmetoden sommaren 2018 hade uppvisat positiva resultat på majoriteten av alla 

analyser vilket väckte misstankar. Proverna skickades då vidare för analys på klinisk kemi, 

ett oönskat scenario gällande bruk av PNA som komplement för centraliserade laboratorier. 

Efter sommaren blev analysmetoden mer stabil igen, möjligen då man påbörjat en ny batch 

som var av bättre kvalitét än föregående. Olofströms VC förklarade att det ibland var svårt 

att avläsa enheten vid D-dimerhalter nära beslutsvärdet, varför de ofta skickade vidare prover 

för kvantitativ analys på klinisk kemi. Rödeby VC vittnade om analysenheter som vid ett 

fåtal tillfällen redan vid uppackning uppvisat två synliga röda linjer i prov- respektive 

kontrollområdet. Brunnsgårdens VC uppgav att D-dimeranalyserna ibland blivit tydligt 

positiva på plats men negativa vid kvantitativ analys på klinisk kemi. Öppenvårdsenheterna 

analyserade mestadels D-dimer i EDTA-blod vilket aktualiserar frågan om rören blandas 

noga direkt efter provtagning för att minska risken för koagel. Detta gäller även laborativa 

analyser, men i de fallen finns ofta säkerhetssystem i form av instrument som känner av 

koagel i provet. Helblod utgjorde det vanligast använda provmaterialet för D-dimeranalys 

inom öppenvården, så valet att analysera både plasma och helblod under metodjämförelsen 

var lönsamt. Då flera enheter med tillsatt helblod var svåravlästa, vilket även bekräftades av 

vissa öppenvårdsenheter, skulle ett förbättringsförslag vara att D-dimer analyseras 

patientnära på plasma istället för på helblod. Om det vore praktiskt genomförbart relativt 

vårdenheternas provtagningsrutiner är oklart, det kräver centrifugering och eventuellt fler 

provrör om helblod behövs för andra analyser. Risken för observatörberoende 

analystolkningar bekräftas av Geersing et al. som anger möjliga problem kring 

reproducerbarheten hos PNA när det används oregelbundet av allmänläkare eller sköterskor 

som är avskilda från andra utövare (28). Att en av vårdenheterna deltog i ett externt 

kvalitetsprogram var positivt och hör inte till vanligheterna, enligt specialistläkare Malena 

Cianchetta-Sivori.  

Under studiens två första dagar kasserades ett antal defekta enheter med tillsatt EDTA-

blod. Beslutet grundades i ljusa, gryniga resultatområden (figur 8A). Samma effekt kunde ej 

ses på enheter med tillsatt plasma (figur 8B). Om detta var en tillfällighet eller om helblod 

påverkar enheten är inte känt. Den ljusa grynigheten kan ha medfört till att dessa fenomen 

inte var lika synliga på enheter med tillsatt plasma, dock var defekterna även synliga i fall 

då helblodet inte flutit ut i resultatområdet. Om det rörde sig om en defekt batch är inte klart, 

då antalet analysenheter per kit var så pass få. Vid telefonintervjuerna angav en 

öppenvårdsenhet att en specifik batch under sommaren 2018 ständigt uppvisat svåravlästa 

resultatytor, så det är möjligt att enheternas kvalitéer varierar mellan batcherna. Flertalet 

PNA-enheter uppvisade utflutet helblod i resultatområdet, men många behölls och avlästes 

då detta fenomen uppstod så pass ofta att det inte hade varit representabelt för 

kandidatmetoden att kassera dem alla. Ett fåtal kasserades på grund av alltför intensiv 

blodpåverkan på resultatytan, då eventuella röda resultatlinjer lätt kunde missas.  
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Figur 8: Exempel på defekter hos kandidatmetodens analysenheter under studien. A: Exempel på grynigheten 

(röd ring) som gjorde att ett antal enheter kasserades. Grynigheten ses inte på enheten intill med ett annat 

studieobjekts EDTA-blod. B: Exempel på hur resultatytan på enheter med tillsatt EDTA-blod kunde skilja sig, 

där den ena (svart pil) har utflutet blod över hela resultatområdet vilket den andra (röd pil) inte har.  

 

Detta kan medföra en stor felkälla för öppenvården då vårdcentralerna i Region Blekinge 

använder just helblod och inte plasma vid D-dimeranalys. Avgörandet kring vilka 

analysenheter man valde att läsa av och vilka som kasserades var inte standardiserat, vilket 

kan förbättras till en eventuell ny studie. Det går inte att finna information om varken 

grynighet eller utflutet blod i PNA-metodens bipacksedel, däremot anger den att resultat kan 

utebli vid helblod med hög viskositet (10). I detta fallet kunde man hypotetisera att flertalet 

äldre patienter hade en förhöjd blödningsbenägenhet på grund av antikoagulantiabehandling, 

och möjligtvis påverkade detta blodets egenskaper då det sögs upp i analysenhetens 

membran. Huruvida en hög blödningsbenägenhet kan bidra till låg blodviskositet är dock 

bara en egen teori utan vetenskapligt stöd. 

Under den här studien godkändes mycket svagt positiva resultat på PNA-enheten efter 

kontrollering av en utomstående, oberoende BMA. Däremot är det högst tveksamt om 

öppenvårdspersonal ser sådana resultat som positiva samt om tolkning av en andra person 

utgör en standardiserad del av analysprocessen. Samtidigt låg de svaga PNA-resultatens 

kvantitativa värdena ofta väldigt nära 0,5 mg/L FEU. Det kan förklara de svaga resultaten 

på PNA-enheten, då färgintensiteten i testområdet varierar beroende på halten D-dimer (10). 

För att lättare utvärdera PNA-metoden kunde resultaten delas in i grupper baserat på 

färgintensitet, för att visa på eventuella samband mellan kvantitativt resultat och intensitet 

på PNA-enheten. Man får även ha i åtanke att STA R Max®-resultat inte är helt korrekta, 

utan kan skilja sig med några decimaler på grund av metodens accepterade mätosäkerhet 

(25). Om helblod används ska två droppar tillsättas i enhetens provbrunn, används däremot 

plasma ska enbart en droppe tillsättas i provbrunnen (10). Det finns risk för att detta inte 

alltid efterlevs vilket kan påverka analysresultaten på öppenvårdsenheterna.  
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Studiens prover var avidentifierade och användes enbart för metodjämförelse, därför 

valde man att inte vidta åtgärder vid eventuellt avvikande D-dimervärden såvida inte D-

dimeranalys var beställt. Genom att inte meddela beställande avdelning avvikande resultat 

kan eventuellt patientens hälsotillstånd och/eller framtida behandling påverkas. Dock är D-

dimer en uteslutningsfaktor, ingen screeninganalys, och kan stiga i plasma av många 

anledningar. Avvikande värden behöver därför inte vara signifikanta såvida inte VTE-

misstanke finns. Att en öppenvårdsenhet hade slutat använda den patientnära D-

dimeranalysen på grund av svårtolkade provområden kan anses vara ansvarsfullt. En bättre 

åtgärd vore dock att lösa problemet via exempelvis rådgivning med laboratoriepersonal, då 

patientnära D-dimeranalyser är av stor vikt inom öppenvården och inte bör uteslutas. Dock 

krävs en större organisationsinsats och resultatet av denna studie skulle kunna utgöra 

startgropen för vidare utbildning och samarbete mellan klinisk kemi och öppenvårdsenheter 

då man vet att PNA-metoden utgör ett bra komplement till den laborativa metoden. 

Ett Biosynex® D-dimerkit kostar 50 SEK i inköp (personlig kommunikation, E 

Svensson 2018), en kostnad på 5 SEK per analys. En D-dimeranalys på STA R Max® kostar 

85 SEK (29). Detta är en väsentlig skillnad, men hänsyn bör tas till att referensmetoden är 

validerad, verifierad, ackrediterad samt genererar kvantitativa värden vilket ger mer 

information än kandidatmetoden som enbart genererar positiva eller negativa svar. STA R 

Max®-instrumentet används även för flera andra koagulationsanalyser utöver D-dimer. Den 

billiga analyskostnaden för PNA-metoden kan förklaras av att den inte kräver något 

instrument för kvantitativ omvandling, vilket många andra PNA-metoder gör. Nackdelen 

blir då att endast kvalitativa resultat erhålls. Dock har enkla D-dimeranalyser som minskar 

behovet av invasiva och/eller tidskrävande analyser en stor etisk, tidsbesparande och 

ekonomisk betydelse för öppenvården (9).  

Kyvetter, provrör och använda pipetter slängdes i avsett kärl för biologiskt avfall. 

Karlskronas kommun har godkänt att avfall från STA R Max®-instrumentet kan hällas ut i 

avloppet (21). Skulle studien genomföras igen så hade proverna kunnat fördelas jämnare 

över studiedagarna. Den patientnära D-dimeranalysen kunde på ett mer konsekvent sätt 

utföras innan referensmetoden genom hela studien så att det sanna resultatet förblev ständigt 

okänt vid tolkning av PNA-enheten. Dock blev det ett bättre flöde om proverna först 

analyserades på STA R Max®-instrumentet, samt att instrumentet mäter plasmans 

inteferensgrad (21) vilket samtidigt indikerar om provet går är analyserbart med PNA-

metoden då den ej ska utföras på hemolyserade prover (10). Mer noggrannhet kring PNA-

rutinerna hade kunnat tillämpas för att reducera felkällor. Till exempel kunde dubbelanalyser 

utföras och resultatområdena fotograferas så att en annan kollega slumpmässigt kunde tolka 

bilderna för att minimera påverkan mellan observatörerna. Validiteten i att låta tagna bilder 

representera enheterna har utvärderats och godkänts av de Monyé et al. (18). Även om ett 

sådant uppmärksamt tillvägagångssätt kan reducera mängden felkällor så innebär det ett icke 

representativt PNA-utövande under studien (15) vilket försvagar jämförelsen med 

öppenvårdsenheterna. I studiens syfte ingick en utvärdering av prestandan hos öppenvårdens 

patientnära D-dimeranalysmetod relativt den laborativa metoden på klinisk kemi. Vad som 
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inte ingick var utvärdering av referensmetodens prestanda, då den redan genomgått en 

väldokumenterad verifieringsprocess (tabell IIX) där man bland annat fastslagit att 

imprecision, riktighet och bias uppfyller kraven för godkännande av metodens diagnostiska 

styrka (25). Det ansågs vara utanför studiens syfte att genomföra precisionsstudier på 

referensmetoden i samband med metodjämförelsen. 

 

Tabell IIX: Imprecision, riktighet och bias enligt verifieringsprocessen av STA R Max®-instrumentet (25). 

Nivå 1 och 2 motsvarar de patientmaterial som användes för utvärderingen. CV% = variationskoefficient; R2 

= determinationskoefficient. 

Imprecision Riktighet Bias 

 Nivå 1 Nivå 2 

R2 = 1,0 Ej signifikant 
xmedel 0,4 2,8 

SD 0,05 0,06 

CV(%) 12,1 2,2 

 
Utifrån studieresultaten kan det konstateras att den kvalitativa patientnära D-dimeranalysen 

från Biosynex utgör ett bra komplement till den kvantitativa D-dimeranalys som utförs på 

avdelningen för klinisk kemi på Blekingesjukhuset. Det var svårare att tolka PNA-resultaten 

vid analys av EDTA-helblod jämfört med analys av citrerad plasma. Ingen öppenvårdsenhet 

i region Blekinge med Biosynex® D-dimer i bruk använde plasma för analys; samtliga 

använde helblod med eller utan tillsats. Vid en korrekt användning lever PNA-metoden upp 

till förväntningarna och bidrar därmed till sänkt omloppstid, bättre kostnadseffektivitet och 

ökat mervärde för patienten. Däremot finns det risker för felkällor vid användningen. Det 

vore bra att följa upp studien med organiserat samarbete öppenvårdsenheter och 

laboratoriepersonal emellan så att de senare får bättre översikt på hanteringen av PNA-

metoder inom regionen och kan utgöra professionellt stöd om frågor uppstår. 
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Bilaga A Rådata och beräkningar 

Tabell IX: Sammanställning av studiedeltagarnas ålder, kön, kvantitativa resultat med referensmetoden (STA 

R Max®), kvalitativa resultat med kandidatmetoden (Biosynex® D-Dimer), vilken studiedag analysen utfördes 

på samt det aktuella PNA-kitets batchnummer; ni = deltagarnummer; MOA = medicinsk 

observationsavdelning; Gyn = gynekologisk avdelning; IVA = intensivvårdsavdelning; VC = vårdcentral;   

ni Ålder Kön Avd. 
STA R Max®  

(mg/L) 
PNA P-Citrat PNA B-EDTA Dag PNA Batch 

1 66 M Infektion 0,48 neg neg 1 K10DD053518 

2 73 M Kirurg/Urolog 2,34 pos pos 1 K10DD053518 

3 71 K Stroke/Neuro 0,4 neg neg 1 K10DD053518 

4 85 M Thorax  10,19 pos pos 2 K10DD053518 

5 75 K MOA/Medicin  1,8 pos pos 2 K10DD053518 

6 64 K Stroke/Neuro 0,29 neg neg 2 K10DD073018 

7 90 K Ortopedi 1,18 pos pos 2 K10DD073018 

8 83 K Kirurgi 0,44 neg neg 2 K10DD073018 

9 75 K Medicin 2,79 pos pos 2 K10DD073018 

10 67 M Medicin 1,95 pos pos 2 K10DD073018 

11 82 M Infektion 0,41 neg neg 2 K10DD073018 

12 36 K Gyn 0,69 neg pos 2 K10DD073018 

13 89 M Thorax 0,27 pos pos 2 K10DD073018 

14 74 K IVA/Kirurg 5,77 pos pos 2 K10DD073018 

15 74 M Stroke/Neuro 10,15 pos pos 3 K10DD052518 

16 86 M Thorax 2,17 pos pos 3 K10DD052518 

17 65 K Thorax  0,55 neg neg 3 K10DD052518 

18 78 M Thorax 2,95 pos pos 3 K10DD052518 

19 46 M Thorax 0,44 neg neg 3 K10DD052518 

20 69 M Kirurgi 3,93 pos pos 3 K10DD052518 

21 62 M Kirurgi 0,45 neg neg 3 K10DD052518 

22 51 M Kirurg/Urolog 2,46 pos pos 3 K10DD052518 

23 69 M VC 0,89 pos pos 3 K10DD052518 

24 80 M Infektion 1,49 pos neg 3 K10DD073018 
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25 59 K Gynekologi 0,46 neg neg 3 K10DD073018 

26 57 K IVA/Medicin 7,99 pos pos 3 K10DD073018 

27 23 M Thorax 0,27 neg neg 3 K10DD073018 

28 78 M Thorax 1,03 pos pos 3 K10DD073018 

29 74 M Medicin 0,31 neg neg 3 K10DD073018 

30 82 K Medicin 2,97 pos pos 3 K10DD073018 

31 84 K Thorax 1,36 pos pos 3 K10DD073018 

32 63 M Stroke/Neuro 0,45 pos neg 4 K10DD073018 

33 90 K Ortopedi 1,04 pos pos 4 K10DD073018 

34 61 K Ortopedi 1,26 neg neg 4 K10DD073018 

35 59 M Kirurgi 1,95 pos pos 4 K10DD073018 

36 72 M Stroke 0,52 neg neg 4 K10DD073018 

37 82 M Thorax 0,49 neg pos 4 K10DD073018 

38 30 K BB 3,18 pos pos 4 K10DD073018 

39 65 M Kirurgi 9,79 pos pos 4 K10DD073018 

40 55 K Kirugi 1,61 pos pos 4 K10DD073018 

41 81 M Stroke 0,92 pos pos 4 K10DD073018 

42 75 M Medicin/Lung 0,34 neg neg 4 K10DD073018 

43 34 K Thorax 0,28 neg neg 4 K10DD073018 

44 75 K Gyn 1,08 neg pos 4 K10DD073018 

45 86 M Geriatrik 15,22 pos pos 4 K10DD073018 

46 34 K BB/Gyn 0,36 neg neg 4 K10DD073018 

47 77 M Thorax 0,78 pos pos 4 K10DD073018 

48 81 M Medicin 0,27 neg neg 4 K10DD073018 

49 85 K Medicin 2,59 pos pos 4 K10DD073018 

50 75 M Geriatrik 0,94 pos pos 4 K10DD073018 

 

Könsfördelning (%): 

nmän/ntotalt x 100 

nkvinnor/ntotalt x 100  

där nmän = antal deltagande män; ntotalt = totalt deltagarantal och nkvinnor = antal deltagande 

kvinnor. 
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Genomsnittlig ålder: 

xmedel = (∑xi)/n 

där xmedel = genomsnittsålder; ∑xi = summan av männens/kvinnornas åldrar och n = totalt 

antal män/kvinnor 

 

Genomsnittlig D-dimerhalt: 

Med samma formel som för genomsnittsålder men där xmedel utgör genomsnittlig D-

dimerhalt, ∑xi utgör summan av alla uppmätta D-dimerhalter och n = antal studiedeltagare. 

Standardavvikelse: 

SD = √
∑(𝑥−𝑚)2

𝑛−1
 

Där SD = standardavvikelse; x = ett enskilt observera mätvärde, m = studiedeltagarnas 

genomsnittliga mätvärde, ∑(x-m) = summan av samtliga (x-m); n = antal studiedeltagare 

 Med genomsnittsålder respektive genomsnittligt D-dimervärde samt tillhörande SD 

skapades fördelningskurvor med Microsoft Excel. 

Kandidatmetodens prestanda vid citratplasma- respektive EDTA-blodanalys 

Beräkning:  

Sensitivitet:  100 x (SP/[SP+FN])  

Specificitet:  100 x (SN/[FP+SN]) 

Positivt prediktivt värde: 100 x (SP/[SP+FP])  

Negativt prediktivt värde: 100 x (SN/[FN+SN])  

 

där SP = sant positivt, FN = falskt negativt, SN = sant negativt och FP = falskt positivt. 

Positivt innebär D-dimer FEU på 0,5 mg/L eller mer; negativt innebär D-dimer FEU under 

0,5 mg/L.  

 

Andel (%) utanför referensintervallet med referensmetoden: 

n≥0,5/n x 100  

där n≥0,5 = antal mätvärden över referensintervallet och n = totalt antal mätvärden. 
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Bilaga B Produktlista 

Tabell XII: Lista över produkter och material som användes under studien. 

Produktnamn Tillverkare LOT Referensnr. Utgångsdatum Studieperiod 

Biosynex® D-Dimer 

Kit 

- 10 enheter 

- 10 pipetter 

- 1 flaska 

lösningsmedel 

(PBS & 0,09% 
NaN3) 

Biosynex 

K10DD052518  

1050002 

2020-04-30 20190402 – 03 

K10DD073018 2020-07-31 
2019-04-03 – 04; 

2019-04-12 

K10DD053518 - 2019-04-04 – 04 

STA-Liatest® D-DI 

PLUS (latex+buffert) 

Diagnostica 

Stago 
254215 00662 2019-10-31 2019-04-02 – 05 

STA - Owren-Koller 
Diagnostica 

Stago 
254610 00360 2020-10-31 2019-04-02 – 05 

Liquichek D-Dimer 

Control Level 1 
BIO-RAD  16971 27101 

2020-02-28 2019-04-02 – 05 
Liquichek D-Dimer 

Control Level 3 
BIO-RAD 16973 27103 

STA Mini Reducer 
Diagnostica 

Stago 
00797 1000039418 - 2019-04-02 - 12 

STA Microcups 
Diagnostica 

Stago 
00802 253153 - 2019-04-02 - 12 

STA Cleaner 

Solution 

Diagnostica 

Stago 
202693 - 2020-05-31 2019-04-02 – 05 

STA Cuvettes 
Diagnostica 

Stago 
A52018 38669 - 2019-04-02 – 05 

Tub 3,5 mL,  

55 x 12mm, PS 

Sarstedt AG 

& Co. KG 
55.484.005 7347/8212022 - 2019-04-02 - 05 
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Bilaga C Riskanalys 

Tabell XIII: Riskfyllda ämnen som hanterats under studien. 

STA
 
Desorb-U 

Kaliumhydroxid (KOH) < 1%:  

- Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 

- Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

- VID HUDKONTAKT (även hår): Ta genast av nedstänkta kläder och skölj med 

vatten/duscha (30). 

STA-Liatest
®
 D-DI PLUS 

Natriumazid (N3Na) < 1g/L:  

- Kasseras med stor försiktighet. 

- Om lösningen hälls ut i avloppet ska det sköljas med stora vattenmängder för att undvika 

bildning av explosiva metallazider (3). 

Biosynex
®

 D-Dimer Dilution Buffer 

Natriumazid (N3Na) < 1g/L:  

- Kasseras med stor försiktighet. 

- Om lösningen hälls ut i avloppet ska det sköljas med stora vattenmängder för att undvika 

bildning av explosiva metallazider (3) 
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