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Beställning S-Proteiner 

Fler profiler har införts i Cosmic för beställning av S- Proteiner. 
Tidigare har det bara funnits en profil i Cosmic där elfores och manuell bedömning  
alltid ingår vilket är resurskrävande och ofta inte kliniskt motiverat. 
 
Nya profiler utan elfores och bedömning har skapats. Här är en sammanställning av alla 
proteinprofiler: 
S-Proteiner (inflammation och immunglobuliner) vilken inkluderar S-Albumin,  
S-Alfa-1-antitrypsin, S-Orosomukoid, S-Haptoglobin, S-IgG, S-IgA samt S-IgM. 
 
S- Proteiner (inflammation) vilken inkluderar S-Albumin, S-Alfa-1-antitrypsin,  
S-Orosomukoid, S-Haptoglobin samt P-CRP. 
 
 S- Proteiner (immunglobuliner) vilken inkluderar S-IgG, S-IgA samt S-IgM. 
 
S-Proteiner (elfores, bedömning) vilken inkluderar S-Albumin, S-Alfa-1-antitrypsin, 
S-Orosomukoid, S-Haptoglobin, S-IgG, S-IgA, S-IgM samt elfores och bedömning. 
I denna profil ingår elfores på gelplatta för att utesluta och följa upp M-komponenter. 
M-komponenter förekommer nästan aldrig hos patienter som är yngre än 30 år och där-
för ska profilen inte beställas på yngre patienter. 
 
U/S-Proteiner (elfores, bedömning) vilken inkluderar ovanstående samt U-Kappa  
totalt, U-Lambda totalt, U-Albumin, U-Kreatinin och ett flertal beräkningar utifrån 
dessa analyser.  Indikationen för profilen är misstänkt M-komponent. Då endast 90 % 
av myelompatienterna har signifikant M-komponent i serum rekommenderas denna  
profil för screening. Alternativ till denna är S-Proteiner, bedömning och  
S-Kappa/Lambda fri kvot. 
 
dU/S-Proteiner (elfores, bedömning) vilken inkluderar ovanstående men analyseras på 
prov från dygnsmängd urin. Vi rekommenderar beställning av U/S-Proteiner (elfores, 
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bedömning) vilken utförs på morgonurin. Alternativ till denna är S-Proteiner,  
bedömning och S-Kappa/Lambda fri kvot. 
Enstaka parametrar kan som tidigare beställas selektivt. 
Beställning av profiler utan bedömning ger mycket kortare svarstider. 
Upprepade beställningar av S-Proteiner (elfores, bedömning) är inte relevant inom 3 
veckor. 
I samband med denna förändring rekommenderar vi att ni ser över era egna paket i 
Cosmic. 
 
Kontaktperson: Catarina Grindegård, Telefon 054 – 19 15 35, 
catarina.grindegård@regionvarmland.se 
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