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Abstract 
Background: The interest of vitamin D has increased in the last years. That is because there 

is so many possible positive effects of vitamin D and also because many individuals has 

vitamin D deficiency. Modern man spends much time indoors which leads to lower levels of 

vitamin D. People who have emigrated from a sunny climate to a Nordic climate often gets a 

deficiency due to a more pigmented skin which requires a larger amount of UVB to get an 

adequate synthesis of vitamin D.  

Aim: The aim with this study is to compare and evaluate how similar the instrument mini 

VIDAS measures 25(OH)D total against the current existing method cobas e 602. A 

discussion about if 25(OH)D total has a place in primary health care is included in the study. 

Method: The comparison was based on 39 samples. The samples was analyzed on cobas e 

602 and mini VIDAS. A precision test was performed. External controls from DEQAS was 

also included in the study. The results have been presented with simple linear regression 

analysis, mean value, SD and CV. 

Results: The comparison between cobas e 602 and mini VIDAS gave a coefficient of 

determination of 81,34 %. mini VIDAS was closest to the external controls target values. 

Conclusion: There is no obvious conclusions about if mini VIDAS fulfills the requirement to 

be introduced to primary health care. The coefficient of determination of 81,34 % should be at 

least 95 %. However is mini VIDAS closer to the external controls target values then cobas e 

602. There is factors that implies that 25(OH)D total has a place in primary health care with 

regards to demand, use and because many individuals has vitamin D deficiency. The 

instrument is also user-friendly to a primary health care laboratory. 

Keywords: vitamin D2, vitamin D3, 25(OH)D, 1,25(OH)2D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
Bakgrund: Intresset för vitamin D har ökat de senare åren. Det beror dels på att det finns 

många eventuella positiva effekter av vitamin D och dels på att många individer har brist på 

vitamin D. Nutidens människa spenderar mycket tid inomhus vilket leder till lägre nivåer av 

vitamin D. Personer som har utvandrat från ett soligt klimat till nordiskt klimat får ofta brist 

på grund av en mer pigmenterad hud som behöver större mängd UVB för att få en adekvat 

syntes av vitamin D.  

Syfte: Syftet med den här studien är att jämföra och utvärdera hur lika det patientnära 

instrumentet mini VIDAS mäter 25(OH)D total mot befintlig metod cobas e 602. Diskussion 

om analysen 25(OH)D total har en plats i primärvården ingår även i studien.                 

Metod: Jämförelsen baserades på 39 st prover. Proven analyserades på cobas e 602 och mini 

VIDAS. Ett precisionsförsök gjordes. Externkontroller från DEQAS inkluderades även i 

studien. Resultaten har presenterats genom enkel linjär regressionsanalys, medelvärde, SD 

och CV.         

Resultat: Jämförelsen mellan cobas e 602 och mini VIDAS gav en förklaringsgrad på 81,43 

%. mini VIDAS var närmst externkontrollernas målvärden.                                          

Slutsats: Det går inte att dra självklara slutsatser ifall mini VIDAS uppfyller kraven att 

införas i primärvården. Förklaringsgraden som är på 81,43 % bör vara minst 95 %. Däremot 

överensstämmer mini VIDAS med externkontrollerna bättre än cobas e 602. Det finns 

faktorer som tyder på att analysen 25(OH)D har en plats i primärvården med avseende på 

efterfrågan, användningsområde och antal individer med brist. Instrumentet är dessutom 

användarvänligt för ett primärvårdslaboratorium.    

Nyckelord: vitamin D2, vitamin D3, 25(OH)D, 1,25(OH)2D 
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1. Förkortningar 
1,25(OH)2D – 1,25-dihydroxyvitamin D 

25(OH)D – 25-hydroxyvitamin D 

7-DHC – 7-dehydrokolesterol 

ALP – alkaliskt fosfatas 

AMH – anti-Müllerskt hormon 

ASD – autismspektrumstörning  

CaATPase – kalcium-aktiverad adenosin trifosfatas 

CV – variationskoefficient  

CYP24A1 – cytokrom P450 24A1 

CYP27B1 – cytokrom P450 27B1 

DEQAS – Vitamin D External Quality Assessment Scheme 

DHCR7 – 7-dehydrokolesterolgenen 

DNA – deoxiribonukleinsyra  

EKG-förändringar – elektrokardiografiförändringar 

ELFA – enzymlänkad fluorescensanalys 

FGF-23 – fibroblast growth factor I 

IGF-1 – insulin-like growth factor 1  

PTH – parathormon  

RT – rumstemperatur  

RXR – retinoid X receptorn  

SD – standardavvikelse  

TRPV6 - transient receptor potential vanilloid typ 6 

UVB – ultraviolett ljus typ B 

VDBP – vitamin D-bindande protein 

VDR – vitamin D receptor 

VDREs - vitamin D response elements  
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2. Bakgrund 

2.1 Allmänt 
Intresset för vitamin D har ökat markant de senare åren (Carlsson 2013). Det beror dels på att 

det finns många eventuella positiva effekter av vitamin D och dels på att många individer har 

brist på vitamin D.  

Det beställs en stor mängd vitamin D-analyser i Region Östergötland och den trenden 

fortsätter att öka. Antalet tester under ett år är snart 10 000 med en ökning på 300 tester per 

månad enligt figur 1 där primärvården står för cirka hälften av antalet analyser. 

 

Figur 1. Antalet 25(OH)D-analyser som tagits i Region Ostergötland mellan mars 2014 och mars 2015. Ungefär hälften av 

alla tester är tagna i primärvården. Antalet tester på ett år uppnår nästan 10000 tester med en ökning på cirka 300 tester per 

månad.  

  
Användningen och indikationerna för testet varierar stort mellan olika läkare. Vid kontroll av 

kalciumnivå inkluderas ofta analys av vitamin D i utredningen. En svårighet finns i att avgöra 

vilka individer mätning ska förekomma på och vilken beslutsgräns som är klinisk relevant. 

2.2 Strukturell uppbyggnad 
Vitamin D är en grupp secosteroider (Carlsson 2013). Skillnaden mellan en steroid och en 

secosteroid är att B-ringen är öppen. Gruppen omfattar vitamin D2 eller ergokalciferol, 

vitamin D3 eller kolekalciferol, vitamin D-analoger och övriga funktionellt likartade 

molekyler. Vitamin D-analoger utgörs av doxerkalciferol, parikalcitol och alfakalcidiol 

(Medical Advisory Secretariat Ministry of Health and Long-Term Care 2010). Vitamin D2 

och vitamin D3 hydroxyleras till 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) eller kalcidiol som sedan 

hydroxyleras till 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D) eller kalcitriol. 25(OH)D finns i två 

undergrupper, 25(OH)D2 och 25(OH)D3, beroende om de är ombildade från vitamin D2 eller 

vitamin D3 (Zhang et al. 2015). Figur 2 illustrerar några av de ovan nämnda molekylerna. 
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Figur 2. Figuren visar strukturell uppbyggnad genom streckformler på steroid, secosteroid, vitamin D2 eller ergokalciferol, 

vitamin D3 eller kolekalciferol, 25(OH)D3 eller kalcidiol och 1,25(OH)2D3 eller kalcitriol.  

2.3 Definition 
Vitamin är en substans som måste tillföras kroppen med födan för att de fysiologiska 

funktionerna ska ha en normal funktion (Sand et al. 2004). Vitaminer kan inte produceras i 

tillräcklig mängd eller inte alls i kroppen. Vitamin D3 kan tillföras i begränsad mängd genom 

livsmedel och kan även bildas i tillräcklig mängd i huden om tillgång på tillfredsställande 

mängd ultraviolett strålning av typ B (UVB) som har våglängd mellan 290-315 nm finns och 

om hudens fotobiologiska process i att bilda vitamin D3 fungerar (Carlsson 2013; Pedersen 

2008; Strålsäkerhetsmyndigheten 2014). Detta gör att vitamin D3 inte är ett klassiskt vitamin 

utan ett prohormon som innebär förstadium av hormon. 

2.4 Tillförsel av vitamin D 

 

2.4.1 Syntes i hud 

Det största organet i människokroppen är huden (Reichrath et al. 2014). Huden indelas i tre 

lager som är epidermis, dermis och subcutis. Genom att huden belyses med tillräcklig mängd 

UVB och värme från solen ombildas 7-dehydrokolesterol (7-DHC) till previtamin D3 i 

epidermis (Carlsson 2013), se figur 3. Efter inverkan med mer värme och UVB ombildas det 

ostabila ämnet previtamin D3 till vitamin D3. En längre tids solexponering leder till att 
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inaktiva metaboliter bildas i huden. I vilka steg syntesen i hud sker visas i figur 2. Av 

previtamin D3 bildas metaboliterna lumisterol och takysterol och av vitamin D3 bildas 

suprasterol I, suprasterol II och 5,6 transvitamin D3. Efter bildandet av vitamin D3 i huden förs 

det ut i blodet och binds till vitamin D-bindande protein (VDBP). 

2.4.1.1 Faktorer som påverkar syntes i hud 
Hur mycket vitamin D3 det bildas i huden beror av en årsvariation (Medical Advisory 

Secretariat Ministry of Health and Long-Term Care 2010). Vintern är den period då minst 

bildas. Solhöjden och infallsvinkeln av UVB är två parametrar som har störst effekt på hur 

stor syntesen kan vara i huden (Carlsson 2013). Det går att avgöra om det bildas något 

vitamin D3 i huden genom att titta på sin egen skugga. Är den längre än kroppslängden bildas 

inget vitamin D3 i huden. Låg solhöjd leder till att solljuset hindras i större utsträckning av 

atmosfärens partiklar och dessutom absorberas det mesta av UVB i atmosfären. Höjd över 

havet är en faktor som ökar syntesen i huden genom att solljuset färdas kortare väg och vid 

högre höjder är det tunnare atmosfär. 

UVB kan reflekteras (Carlsson 2013). Det förklarar varför solbränna uppstår även vid vistelse 

i skugga, likaså syntes av vitamin D3. En stor mängd av UVB kan reflekteras av vatten, sand 

och snö. 

Hudens mängd av melanin inverkar på hur mycket vitamin D som syntetiseras av en viss 

mängd UVB (Medical Advisory Secretariat Ministry of Health and Long-Term Care 2010). Ju 

mörkare pigmentering, desto mindre syntetiseras av en viss mängd UVB. Personer som har 

utvandrat från ett soligt land till nordiskt klimat får ofta brist på grund av en mer pigmenterad 

hud som behöver större mängd UVB för att få en adekvat syntes av vitamin D. Äldre hud 

syntetiserar mindre mängd vitamin D3 på grund av att den är tunnare och har mindre 

koncentration av 7-DHC (Carlsson 2013). En hud som skadats, till exempel brännskadats, kan 

få en reducerad syntesförmåga.  

Rädsla för sjukdom som malignt melanom har lett till att undvikande av sol och rikligt 

användande av solskyddsmedel används (Carlsson 2013). Då reduceras syntesen av vitamin 

D3. För att uppfylla den adekvata nivån mer än tillräckligt räcker det med solexponering på 

ansikte, armar, händer och ben mellan sex till åtta minuter två till tre gånger per vecka 

(Pedersen 2008). Klädsel som täcker huden reducerar även syntesen av vitamin D3 i huden 

(Souberbielle 2011). 

Solarium ger upphov till en viss syntes av vitamin D3 (Carlsson 2013). Rekommendationerna 

är att avstå från solning i solarier på grund av högre risk för hudcancer. Därav är det ingen bra 

metod för att få i sig tillräcklig mängd. 

Två individer med samma hudfärg kan ha olikheter i förmåga att producera vitamin D3 

(Carlsson 2013). Det beror på genetiska skillnader av 7-dehydrokolesterolgenen (DHCR7).  

Nutidens människa spenderar mycket tid inomhus vilket leder till lägre nivåer av vitamin D 

(Carlsson 2013).  

2.4.2 Vitamin D2 och vitamin D3 i födan 
Vitamin D2 och vitamin D3 kan tillföras kroppen även via föda i begränsad mängd 

(Souberbielle 2011). Av vitamin D2 och vitamin D3 är vitamin D3 det mest frekvent 

förekommande prohormonet. Det finns enbart ett litet utbud av vitamin D2 i föda. Det som 

innehåller mest är svamp, särskilt solexponerad svamp. Vitamin D3 finns i ett flertal livsmedel 

som till exempel fet fisk, ägg och berikade mejeriprodukter.  
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2.4.2.1 Kosttillskott  
Både vitamin D2 och vitamin D3 kan ges som behandling mot brist (Souberbielle 2011). I 

Sverige är det vanligast att behandla med vitamin D3 (Carlsson 2013). Vitamin D2 tas inte upp 

lika mycket i tarmen och ger inte lika stor höjning vid en intermittent dos som vitamin D3. Det 

är viktigt att inta vitamin D tillsammans med fettrik mat på grund av att fett i tarmen ökar 

utsöndringen av gallsalter som spjälkar fett och som leder till att fettsyror och vitamin D kan 

absorberas genom tunntarmen. 

2.5 Intoxikation 
Det är omöjligt att uppnå en toxisk nivå av vitamin D3 av solande på grund av att inaktiva 

metaboliter bildas i huden (Carlsson 2013). Alltså koncentrationen av vitamin D3 fortsätter 

inte att stiga till toxiska nivåer. Toxisk nivå uppnås enbart av för hög dos som intas via kost 

och behandling i form av tillskott. Figur 3 illustrerar detta samband. När vitamin D2 och 

vitamin D3 tillförs via kost och preparat finns ingenting som hindrar stegring av 25(OH)D på 

samma sätt som finns i huden. Kosten innehåller dock en liten mängd vitamin D2 och vitamin 

D3, vilket gör att det är orimligt att kunna uppnå toxisk nivå genom födan. Undantag är om 

kosten berikats med alldeles för hög koncentration av vitamin D2 och vitamin D3. Samtliga 

publicerade fall av intoxikation med hyperkalcemi som följd visar att > 40 000 IE hade 

tillförts dagligen under en längre tid som oftast innebar flera månader. Det finns ingen klar 

bestämning på vid vilken serumnivå av 25(OH)D som en intoxikation föreligger. Vid 

koncentration på 25(OH)D > 250 nmol/L förekommer kliniska symtom. Symtom som 

förekommer vid intoxikation är symtom som uppstår vid hyperkalcemi vilka bland annat är 

illamående, viktnedgång, törst, trötthet, eufori, njursvikt och elektrokardiografiförändringar 

(EKG-förändringar) (Fass 2015). Oftast vid intoxikation befinner sig koncentrationen på 

25(OH)D på > 375 nmol/L (Carlsson 2013). Vad som är relevant i utredning om intoxikation 

är inte koncentrationen av 25(OH)D utan det är plasmakoncentrationen av kalcium.  

2.6 Absorption av vitamin D2 och vitamin D3 från tarmen 
Absorbering av vitamin D2 och vitamin D3 som tillförts via föda eller kosttillskott sker genom 

tunntarmen (Souberbielle 2011). Inkorporering sker efter upptaget i tunntarmens celler mellan 

nästan allt vitamin D2 och vitamin D3, olika lipider och lipoproteiner i kylomikroner (Carlsson 

2013). Vitamin D2 tas inte upp lika mycket i tarmen som vitamin D3. Transportering sker 

sedan i det lymfatiska systemet tills det når ut i det venösa blodet. I det venösa blodet bryts 

kylomikronerna ner med hjälp av lipoproteinas.  

2.7 Ombildning i levern och njurarna 
Vitamin D2 och vitamin D3 metaboliseras i en likartad process i kroppen (Souberbielle 2011). 

Molekylerna kan även lagras. 

Det sker två hydroxyleringssteg (Souberbielle 2011). Det första steget sker i levern och det 

andra steget sker i njurarna eller i andra vävnader för lokalt behov.  

I levern ombildas vitamin D3 till 25(OH)D av enzymet 25-hydroxylas (Souberbielle 2011). 

25(OH)D binds sedan till VDBP och transporteras via blodet till njuren eller lagras i lever, 

muskler och fettvävnad (Carlsson 2013). Till största del sker lagringen i fettvävnad. 

I njuren finns enzymerna 1α-hydroxylas eller cytokrom P450 27B1 (CYP27B1) och 24-

hydroxylas eller cytokrom P450 24A1 (CYP24A1) (Carlsson 2013). 1α-hydroxylas ombildar 

25(OH)D till det biologiskt aktiva hormonet 1,25(OH)2D. 1,25(OH)2D är cirka 1000 gånger 

mer aktivt än 25(OH)D men förekommer i 1000 gånger lägre koncentration i blodet. 

1,25(OH)2D kan även bildas ute i andra vävnader än njurarna. Det är celler som tillverkar 

1,25(OH)2D för egen användning. 24-hydroxylas är ett skydd mot intoxikation av 25(OH)D 
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och 1,25(OH)2D i vävnaderna. Därmed nedreglerar 1,25(OH)2D sin egen syntes. 24-

hydroxylas bryter ner både 25(OH)D och 1,25(OH)2D. 24-hydroxylas ombildar 25(OH)D till 

24-hydroxykalcidiol som utgör biologisk inaktiv form. I njurarna kan även 1,25(OH)2D 

ombildas till 1,24,25(OH)3D och sedan vidare till calcitroic acid. Calcitroid acid är inaktiv 

och utsöndras i gallan. 

2.8 Reglering  
1α-hydroxylas är kraftigt reglerad av PTH (Carlsson 2013). Vid ökat PTH och sänkt 

fosfatkoncentration i blodet ökar 1α-hydroxylasaktiviteten. PTH stimulerar ej 1α-hydroxylas 

när kalciumkoncentrationen är normal eftersom då stiger ej PTH. Vad som kan reglera 1α-

hydroxylas då är kalcitonin enligt vissa studier. Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) gör så att 

1α-hydroxylasaktiviteten uppregleras. 1,25(OH)2D nedreglerar sig självt och därmed 1α-

hydroxylas. Även benhormonet fibroblast growth factor I (FGF-23) i förhöjd koncentration 

och förhöjd koncentration av fosfat sänker 1α-hydroxylasaktiviteten. FGF-23 bildas i skelettet 

och för att det ska kunna verka krävs receptrorproteinet Klotho som bildas i njurarna. 

24-hydroxylas aktiveras när plasmakoncentrationen av joniserat kalcium är förhöjt (Carlsson 

2013). Aktiviteten av 24-hydroxylas regleras upp av FGF-23 och 1,25(OH)2D.  Vid hög 

koncentrationen av 25(OH)D uppregleras 24-hydroxylas. 
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Figur 3. Figuren illustrerar schematiskt syntesen av vitamin D3 i hud och tillförsel av vitamin D3 genom föda och behandling 

i form av tillskott. UVB och värme omvandlar 7-dehydrokolesterol till previtamin D3 i hudens lager epidermis. Vidare kan 

previtamin D3 omvandlas till vitamin D3 och inaktiva metaboliter. Vitamin D3 tillförs direkt från föda och tillskott. Vitamin 

D3 hydroxyleras av 25-hydroxylas i levern till 25(OH)D. Vitamin D3 och 25(OH)D kan lagras. Vidare hydroxyleras 25(OH)D 

till 1,25(OH)2D av 1α-hydroxylas i njurarna. Kalcium- och fosfatbalansen påverkas av 1,25(OH)2D. Andra eventuella 

effekter påverkas även av 1,25(OH)2D. 

2.9 Halveringstid 
Vitamin D2 och vitamin D3 har en halveringstid i plasma på cirka 19-25 timmar (Carlsson 

2013). Lagring kan dock ske under lång tid i fett och muskler. 25(OH)D i plasma har en 

halveringstid på cirka 16-30 dagar och 1,25(OH)2D i plasma har en halveringstid på cirka 1-5 

dagar.  

2.10 Vitamin D-receptor 
I stort sett i alla vävnader finns vitamin D-receptorer (VDR) (Carlsson 2013). VDR tillhör 

gruppen nukleära receptorsupergener och är en transkriptionsreglerande faktor (Neela et al. 

2015). Supergen är ett stort område på kromosomen där ett flertal gener är länkade och 

fungerar som en enhet. 1,25(OH)2D är ligand till VDR. Lokal aktivering av VDR kan ske i de 

flesta vävnaderna (Carlsson 2013). Aktivering leder till att 1,25(OH)2D kan påverka en stor 

del av det mänskliga genomet. Upp- eller nedreglering på hundratals gener kan ske. 

1,25(OH)2D binder till VDR och retinoid X receptorn (RXR). Komplexet binder in till 

cellkärnan till deoxiribonukleinsyra (DNA) på områden som kallas VDREs (Vitamin D 

Response Elements). Bindning till VDREs påverkar uttrycket av många olika gener. Det ger 

upphov till de många olika biologiska effekterna av vitamin D som kan ske.  
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2.11 Klassisk effekt av vitamin D 
Reglering av den extracellulära koncentrationen av kalcium sker av hormonerna PTH, 

1,25(OH)2D och kalcitonin (Sand et al. 2004). 1,25(OH)2D ökar absorptionen av kalcium och 

fosfat i tunntarmen och reabsorptionen av kalcium och fosfat i njurarna. Nybildning av 

benvävnad stimuleras av 1,25(OH)2D. Kalciumfrisättningen från benvävnaden till blodet 

tilltar av 1,25(OH)2D  

För att påverka absorptionen av kalcium i tunntarmen separeras först 1,25(OH)2D och VDBP 

från varandra (Souberbielle 2011). 1,25(OH)2D tar sig sedan in i enterocyten och binds till 

VDR i cytosolen. Komplexet 1,25(OH)2D-VDR går in i cellkärnan. Där binder RXR sig till 

komplexet. Sedan binds hela komplexet, som nu består av tre delar, till DNA på området 

VDREs. Detta leder till stimulering eller inhibering av syntesen av olika proteiner. När det 

gäller absorption av kalcium i tunntarmen är det proteinerna transient receptor potential 

vanilloid typ 6 (TRPV6), calbindin-9K och kalcium-aktiverad adenosin trifosfatas (Ca-

ATPase) som är aktuella. Mot lumen sitter mikrovilli på enterocyternas yta. TRPV6 uttrycks 

därifrån och utgör en kanal för kalcium att strömma in i. Kanalen leder in i cellen där kalcium 

binder till calbindin-9K i cytosolen. Calbindin-9K transporterar kalcium från den apikala 

delen av enterocyten till den basolaterala ytan. Där frigörs kalcium. Ca-ATPase möjliggör att 

kalcium kan strömma ut ur enterocyten och ut i blodet. 

2.11.1 Brist av vitamin D 
När vitamin D-brist föreligger kan inte tillräcklig mängd 1,25(OH)2D syntetiseras (Sand et al. 

2004). Finns det inte en adekvat mängd 1,25(OH)2D minskar kalciumabsorptionen från 

tunntarmen vilket leder till låg kalciumkoncentration i blodet. Rakit är en följdsjukdom av 

vitamin D-brist som drabbar barn. I Skandinavien är rakit mycket ovanligt. När ett barn får för 

liten koncentration av kalcium i blodet så minskar inlagringen av kalciumsalter i 

benvävnadernas grundsubstans och kroppstyngden kommer då deformera ben eftersom de 

inte är förkalkade och hjulbenthet uppstår med stor risk för frakturer. Vuxna som drabbas av 

vitamin D-brist får ett skelett som tappar sin koncentration av kalcium. En höjning av PTH 

ökar utarmningen av kalcium från skelettet på grund av att en låg koncentration av kalcium 

föreligger i blodet. Osteoporos eller benskörhet är en åkomma som oftast drabbas äldre 

individer. Mindre solande, äldre hud med sämre vitamin D3-syntes och litet intag av vitamin 

D2 och/eller vitamin D3 leder till sämre kalciumabsorption från tunntarmen som i sin tur leder 

till ett svagt skelett. En ökad risk för frakturer föreligger då och tillståndet kallas för 

osteomalaci. Alkaliska fosfataser (ALP) kan stiga upp mot 15 µkat/L vid osteomalaci medan 

vid osteoporos är oftast ALP normalt (Nilsson-Ehle et al. 2012). Referensintervall för ALP är 

0,8-4,6 µkat/L hos vuxna.  

2.12 Icke-klassisk effekt av vitamin D 
Vitamin D har troligen en effekt på många mekanismer i kroppen (Medical Advisory 

Secretariat Ministry of Health and Long-Term Care 2010). 1,25(OH)2D är ligand till VDR 

och kan generera många immunologiska effekter och har effekter på det medfödda 

immunförsvaret (Neela et al. 2015). En rad metaboliska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar 

och infektionssjukdomar är förknippade med polymorfismer hos VDR. Det är sjukdomar som 

tuberkulos, Crohns sjukdom, Parkinsons, astma och cancer. 

Det finns antagligen ett samband med att vitamin D kan ge fördelar gentemot ett brett 

spektrum av cancerformer (Giovannucci 2005). Kliniska studier, studier in vitro och 

djurförsök har eventuellt kunnat visa det. De mest studerade cancerformerna ihop med 

vitamin D är coloncancer, bröstcancer och prostatacancer. Lovande upptäckter har gjorts när 

de gäller dessa tre cancerformer och vitamin D. Men det är fortfarande för lite studier bakom 
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som gör att säkra slutsatser kan dras och mer forskning bör genomföras på grund av de 

potentiella fördelarna med vitamin D. 

Samband med låga 25(OH)D-nivåer och dödlighet i cancer observerats. Det kan gälla 

områden med mindre UVB-strålning (Giovannucci 2005).  

Det är konstaterat att låga nivåer av 25(OH)D kan förekomma hos barn med 

autismspektrumstörning (ASD) (Saad et al. 2015; Fernell et al. 2015). Patienter med svårare 

ASD har generellt lägre nivåer av serum 25(OH)D än patienter med lättare autism (Saad et al. 

2015). Efter att ha genomgått behandling med tillskott av vitamin D3 i daglig dos 300 IU/kg i 

tre månader gav det positiva effekter på beteende, stereotypi, koncentrationsförmåga och 

ögonkontakt. Konstaterandet denna studie gav var att vitamin D3 är en billig och säker 

behandling som ger gynnsamma effekter hos barn med ASD när serum 25(OH)D är > 40 

ng/mL. 

Ett samband har setts med låg nivå av 25(OH)D hos nyfödda som sen visar sig ha ASD 

(Fernell et al. 2015). Mer forskning behövs om huruvida en vitamin D behandling hos gravida 

kvinnor kan förebygga att barnet får ASD. 

En studie har visat ett eventuellt kan karies förebyggas hos barn om modern intar vitamin D 

under graviditeten (Tanaka et al. 2015). 

Vitamin D i förhållande till reproduktion är ett område som är relativt outforskat (Jukic et al. 

2015). Det har visats att fertiliteten hos möss och råttor minskade vid brist på vitamin D. 

Förmågan till dräktighet minskade med 45-70 % och att avkomman var livsduglig minskade 

med 67-100 %. VDR finns uttryckt i äggstockar, livmodern och placenta. Troligtvis kan 

vitamin D reglera anti-Müllerskt hormonet (AMH). Promotorregionen för genen som kodar 

för AMH innehåller en domän för VDREs. AMH reglerar bildning av folliklar. Det kan göra 

att vitamin D kan påverka äggstockarnas funktion och menscykeln. I en studie hittade man ett 

samband mellan låg nivå av vitamin D och oregelbunden menscykel hos människan. Det 

gällde ej korta och långa cykler. Mer forskning på området är motiverat för att dra säkra 

slutsatser.  

2.13 Mätning av vitamin D 
Det går att analysera hur hög nivån av vitamin D är i kroppen (Zhang et al. 2015). Det som 

mäts är 25(OH)D. Fördelar med att mäta 25(OH)D är att det speglar den totala 

koncentrationen som har sitt ursprung från syntes i hud och tillförsel via kost eller behandling 

(Carlsson 2013). Den aktiva metaboliten 1,25(OH)2D ska inte analyseras vid undersökning av 

eventuell brist eftersom normal nivå kan förekomma vid brist. 25(OH)D finns i två 

undergrupper, 25(OH)D2 och 25(OH)D3, beroende om de är ombildade från vitamin D2 eller 

vitamin D3 (Zhang et al. 2015), se figur 4. Strukturell uppbyggnad av 25(OH)D2 och 

25(OH)D3 visas i figur 3. Vid en normal kosthållning är andelen 25(OH)D2 < 10 % av totalt 

25(OH)D. Vid analys av 25(OH)D total analyseras både 25(OH)D2 och 25(OH)D3. De 

mätprinciper som oftast används för kvantifiering av 25(OH)D är masspektrometiska eller 

immunokemiska metoder (Carlsson 2013). I Region Östergötland analyseras nu ca 10 000 

prover per år och dessa analyseras med en immunokemisk metod. 
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Figur 4. Figuren visar den strukturella uppbyggnaden av 25(OH)D2 och 25(OH)D3 genom streckformler. 25(OH)D2 är 

metaboliserad från vitamin D2 och 25(OH)D3 är metaboliserad från vitamin D3. Både 25(OH)D2 och 25(OH)D3 benämns som 

kalcidiol. 

2.14 Externkontroller 
Vitamin D External Quality Assessment Scheme (DEQAS) bildades år 1989 och är en 

organisation som tillhandahåller externa kontroller för 25(OH)D och 1,25(OH)2D (DEQAS 

2015). Laboratorier som blir godkända i externkontrollernas intervall får ett intyg från 

DEQAS att analysmetoden uppfyller kraven. Externkontrollerna går att analysera i både 

masspektrometiska och immunokemiska metoder. Syftet med externkontrollerna är att 

jämföra instrument och kontrollera riktighet och tillförlitlighet inom analysmetoderna. I 

januari 2013 deltog 1200 deltagare från totalt 54 olika länder. Externkontrollerna skickas ut 

kvartalsvis och består av 5 kontroller. Av de 5 kontrollerna är de 4 första till för att bedöma 

metodens kvalité och den sista till för undersökningssyfte. Laboratorierna får återkoppling 

efter att resultaten har skickats in till DEQAS.  

2.15 Målvärde 
Det är omdiskuterad vilka målvärden och beslutsgränser som ska gälla för 25(OH)D (Medical 

Advisory Secretariat Ministry of Health and Long-Term Care 2010). Detta gör att det inte 

finns några generellt fasta gränser. Koncentration varierar över året och i olika skeden i livet. I 

Region Östergötland är referensintervallet satt till 75-150 nmol/L (Region Östergötland 

2014). 

Många anser att > 50 nmol/L i 25(OH)D är ett idealt målvärde medan andra anser att det ska 

vara > 75 nmol/L i 25(OH)D (Medical Advisory Secretariat Ministry of Health and Long-

Term Care 2010). Värdet för brist innefattar med hänsyn till risk för rakit och osteomalaci 

25(OH)D < 25 nmol/L och värdet för svår brist är definierad som 25(OH)D på < 12,5 nmol/L. 

I en tvärsnittsstudie med 98 kaukasiska kvinnor som genomgått menopaus visade det sig att 

de med 25(OH)D < 38 nmol/L uppvisade en reducerad bendensitet. The Institute of Medicine 

anser att 25(OH)D > 37,5 nmol/L är adekvat när det gäller ett gott hälsotillstånd och normal 

benfunktion. Svenska osteoporossällskapets kliniska expertgrupp rekommenderar att brist 

som ska behandlas är när 25(OH)D är < 25 nmol/L (Melhus 2014). Kalciumabsorptionen blir 

lägre vid 25(OH)D kring 10 nmol/L.  De anser också att den övre nivån för insufficiens, 75 

nmol/L är för hög och bör sänkas ner till 50 nmol/L. Insufficiens är det när en individ har 

muskuloskeletala symtom tillsammans med 25(OH)D i koncentrationen 25-50 nmol/L och 
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samtidigt har lågt fritt joniserat kalcium, högt PTH och/eller ALP. Då ska behandling sättas 

in.  

2.16 Vilka ska man mäta på och behandla? 
Det är inte helt klarlagt på vilka patientgrupper som analys av 25(OH)D ska genomföras och 

vilka som ska behandlas med tillskott av vitamin D (Souberbielle 2011). Frågan är om analys 

ska utföras på enbart vissa grupper eller om analys ska utföras på ”alla”. När det gäller 

behandling är det även en fråga på vilka patienter som behandling ska startas utan en analys 

av 25(OH)D.  

Vid njurinsufficiens kan inte 1,25(OH)2D bildas optimalt eftersom enzymaktiviteten hos 1α-

hydroxylas och 24-hydroxylas inte fungerar (Carlsson 2013). Brist är därför vanligt 

förekommande hos individer med kronisk njursjukdom (Sánchez-Hernández et al. 2015). En 

orsak till kronisk njursjukdom är diabetes. 

Vid behandling av rakit och osteomalaci ges tillskott i form av vitamin D2 och/eller vitamin 

D3 (Sand et al. 2004). Den behandlingen fungerar inte på patienter med njursvikt eftersom de 

ej kan bilda 1,25(OH)2D på grund av ej fungerande njurar. Då består behandlingen av tillskott 

av 1,25(OH)2D.  

 

3. Syfte 
Syftet med den här studien är att jämföra och utvärdera hur lika det patientnära instrumentet 

mini VIDAS mäter 25(OH)D total mot befintlig metod cobas e 602. Diskussion om analysen 

25(OH)D total har en plats i primärvården ingår även i studien. 

 

4. Material och metod 
 

4.1 Urval  
Urvalsgruppen består av 39 st frivilliga försökspersoner i åldrarna 21-64 år (27 kvinnor och 9 

män), anställda vid Lasarettet i Motala.   

4.2 Etiska aspekter 
Denna studies syfte är ett förbättringsarbete inom klinisk verksamhet. Samtliga prov är tagna 

på frivilliga försökspersoner som har informerats muntligen om studiens syfte och att inga 

prover kommer att sparas efter sista analystillfället. Proverna märktes utan identitet innan 

provtagning. 

4.3 Tillvägagångssätt 
Vid varje venprovtagning drogs två serumgelrör med koagulationsaktivator 3,5 mL (Vacutest 

Kima, Arzergrande, Italien). Rören blandades omgående minst 10 gånger och fick sedan 

koagulera i minst 30 minuter. Inget ljusskydd användes eftersom det enbart är direkt solljus 

som påverkar. Proverna togs och hanterades i rum som inte exponerades för direkt solljus. 

Innan centrifugering kontrollerades det att fullständig koagulering skett. Centrifugering av 

serumgelrören genomfördes under 10 minuter i 1800 g (RCF) i 19°C (Hettich Zentrifugen 

Rotina 35R). 

Innan transport förvarades proverna i kyl vid 2-8°C. Vid transport till analyserande 

laboratorium har proverna skyddads från direkt solljus i en mörk, täckande transportbox. 
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Analys av totalt 25(OH)D analyserades först på Universitetssjukhuset i Linköping på 

instrumentet cobas e 602 (Roche Diagnostics, Mannheim, Tyskland), se figur 5, med 

tillhörande kommersiella kit på ett av de två tagna rören. Omgående transporterades 

resterande rör till Berga Vårdcentral för analys på mini VIDAS (bioMérieux, Marcy l'Etoile, 

Frankrike), se figur 6, med tillhörande kommersiellt kit. Detta för att analys skulle ske 

nästintill samtidigt på de båda instrumenten.  

 

Figur 5. Bilden visar analysinstrumentet cobas e 602.  

 

Figur 6. Bilden visar analysinstrumentet mini VIDAS. 
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Analys skedde inom 4 dygn efter provtagning. Inför analys förvarades proverna i kyl vid 2-

8°C.  

Proverna fick anta rumstemperatur (RT) i ca 30 minuter. Före analys kontrollerades serumen 

visuellt för hemolys, lipemi och bilirubinemi. Samtliga prover hade ett klart serum utan 

tecken på hemolys, lipemi eller bilirubinemi.  

Externkontroller från DEQAS inkluderades i studien. Dessa bestod av 5 st prov. Av de 5 

kontrollerna är de 4 första till för att bedöma metodens kvalité och den sista till för 

undersökningssyfte, därför exkluderades den sista i resultatet. 

Detta på grund av att det ger en möjlighet att se hur instrumenten stämmer överens externt 

sätt. Externkontrollerna bestod av 5 frysta prover. Proverna fick tina och anta RT på en vagga. 

Efter det hälldes varje prov av till hitachikoppar. Analys skedde först på cobas e 602 och 

sedan på mini VIDAS. 

Vid precisionsförsöket användes 2 serumgelrör. Varje rör delades upp i 5 st avhällningsrör av 

typen RD Standard False Bottom Tube (Roche Diagnostics, Mannheim, Tyskland). Detta för 

att se eventuella skillnader mellan rör från samma provtagning. Totalt blev det 10 analyser på 

två rör. Efter analys på cobas e 602 analyserades rören på samma sätt på mini VIDAS. Detta 

för att jämföra precisionen i metoderna. 

4.4 Bestämning av 25(OH)D total med cobas e 602 
Analys av 25(OH)D total innebär att både 25(OH)D2 och 25(OH)D3 bestäms kvantitativt 

(Bjärnlid et al. 2015). Bestämningen sker genom en kompetitiv metod. Analysen inkluderas 

av 3 inkuberingssteg och hela analysförloppet tar 27 minuter (Abdel-Wareth et al. 2013). I 

steg 1 sker inkubering av serum tillsammans med förbehandlingsreagens som frigör bundet 

25(OH)D total från VDBP (Bjärnlid et al. 2015). 25(OH)D total är nu fritt. Rutheniummärkta 

VDBP inkuberas med fritt 25(OH)D2 och 25(OH)D3 i steg 2. Komplexbindning sker mellan 

rutheniummärkt VDBP och 25(OH)D total (Abdel-Wareth et al. 2013). I steg 3 tillsätts 

streptavidintäckta mikropartiklar och biotinmärkt 25(OH)D. Biotinmärkt 25(OH)D binds till 

de obundna ställena på rutheniummärkta VDBP. Det rutheniummärkta VDBP binds nu till 

provets 25(OH)D total och tillsatt biotinmärkt 25(OH)D. Komplexet som består av tre delar 

binds till en fast fas genom interaktion mellan biotin och streptavidintäckta mikropartiklar. 

Överföring till mätcellen sker och streptavidin binder till elektrodytan genom magnetism 

(Bjärnlid et al. 2015). ProCell avlägsnar allt som inte bundit in till elektrodytan. 

Elektrokemisk luminiscens induceras när ett elektriskt fält appliceras. 

Ruthenium(bispyridyl)3
2+ (Ru(bpy)3

2+) exciteras och övergår sedan åter till normaltillstånd. 

Då avges en foton med våglängden 620 nm. Mätning av kemoluminiscens sker i en 

fotomultiplikator. En instumentspecifik genererad 2-punktskalibreringskurva och en 

masterkurva från kalibratorstreckkoden som är erhållen från tillverkaren gör så att resultatet 

bestäms. Kemoluminiscenssignalen blir tvärtom, alltså omvänd proportionell mot 

koncentrationen av 25(OH)D total i provet. En hög signal uppstår då låg koncentration 

25(OH)D total finns i provet och en låg signal uppstår då hög koncentration 25(OH)D total 

finns i provet.  

4.5 Bestämning av 25(OH)D total med mini VIDAS 
Analys av 25(OH)D total innebär att både 25(OH)D2 och 25(OH)D3 bestäms kvantitativt 

(bioMérieux 2013). Bestämningen sker genom en kompetitiv metod och hela analysförloppet 

tar cirka 40 minuter Analysprocessen består av en immunologisk reaktion och en 

enzymreaktion För ett patientprov används en strip med 10 brunnar och en pipettspets i plast 

som har insidan täckt av antigen av 25(OH)D, SPR. SPR fungerar både som fastfas och pipett 

under analysförloppet. Av dessa 10 brunnar består första brunnen av prov, nästa av 
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spädningsvätska som ingår i förtvätt, sedan tre brunnar med tvättbuffert, nästa av konjugat, 

sedan tre brunnar med tvättbuffert igen och slutligen en med substrat i. Serum förbehandlas 

med reagens så att 25(OH)D total separeras från VDBP. Antigen av 25(OH)D total i prov och 

i SPR konkurrerar om att binda till alkaliskt fosfatasmärkt anti-25(OH)D total-antikropp som 

agerar som konjugat. I slutsteget förs substratet 4-metylumbelliferylfosfat cykliskt in och ut i 

SPR. Konjugatet katalyserar hydrolysen av substrat till 4-metylumbelliferon som är blir en 

fluorescerande produkt. Det är enzymlänkad fluorescensanalys (ELFA) som blir den slutliga 

detekteringen. Fluorescensen mäts vid 450 nm. Intensiteten av fluorescensen är omvänt 

proportionell mot koncentrationen av 25(OH)D total i provet. En automatisk avläsning ger 

resultat på analysen. En instumentspecifik genererad kalibreringskurva gör så att resultatet 

bestäms. 

 

5. Statistik 
Resultatet har bearbetats statistiskt med Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation, 

Redmond, Washington, USA). 

För jämförelse av resultat av 25(OH)D total hos instrumenten mini VIDAS och cobas e 602 

har en enkel linjär regressionsanalys använts. Syftet är att undersöka om det finns ett linjärt 

samband mellan analysresultaten. Variablerna är mini VIDAS analysresultat, y, och cobas e 

602 analysresultat, x.  

Räta linjens ekvation har formeln y = kx + m (Infovoice 2002). Matematiskt beskrivs 

regressionslinjen av en lutningskoefficient, k, och en skärningspunkt, m. Värdena på k och m 

bestämmer linjens utseende. Konstanten k är synonym med intercept och m med 

regressionskoefficient. 

Med Microsoft Excel 2013 har värden på x och y lagts in. Resultatet blir ett scatterdiagram 

där x och y möts i en punkt. För varje prov blir det en punkt. En linjär regressionslinje har 

automatiskt ritats i scatterdiagrammet för att illustrera sambandet mellan x och y.  

Determinationskoefficient, R2, anger variationen i variabeln y som kan förklaras av 

variationer i x (Infovoice 2002). Sambandet mellan x och y ska då vara linjärt. 

Determinationskoefficient är synonymt med förklaringsgrad. En fullkomlig överensstämmelse 

vid jämförelse ger att R2=1.   

Medelvärde, standardavvikelse (SD) och variationskoefficient (CV) har beräknats vid 

precisionsförsök.  
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6. Resultat 

6.1 mini VIDAS mot cobas e 602 
Jämförelsen av mini VIDAS analysresultat och cobas e 602 analysresultat gav en 

förklaringsgrad på 69,33 %, se figur 7, n=39. 

 

 

Figur 7. Enkel linjär regressionslinje mellan analysresultat av 25(OH)D total från mini VIDAS, y-axeln, och cobas e 602, x-

axeln. n=39. 
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Ett resultat avviker kraftigt från övriga resultat. Det avvikande resultatet uteslöts. 

 

 

Figur 8. Enkel linjär regressionslinje mellan analysresultat av 25(OH)D total från mini VIDAS, y-axeln, och cobas e 602, x-

axeln. n=38. 

Efter uteslutande av det avvikande resultatet erhölls en förklaringsgrad på 81,43 %, se figur 8, 

n=38. 

6.2 Precisionsförsök 
Medelvärdet för de samtliga 10 resultaten från cobas e 602 är 55,7 nmol/L med SD på 1,49 

och CV på 2,7 % och medelvärdet för de samtliga 10 resultaten från mini VIDAS är 84,8 

nmol/L med SD på 1,33 och CV på 1,6 %. Resultatet visas i tabell 1. Provet som gav det 

resultat som uteslöts vid jämförelsen mellan mini VIDAS och cobas e 602 användes vid 

precisionsförsöket, därför skiljer sig medelvärdena mellan instrumenten.  

 

 

 

 

 



22 

 

Tabell 1. Resultat av precisionsförsöket. Medelvärdet för samtliga resultat från cobas e 602 är 55,7 nmol/L med 

standardavvikelse på 1,49 och variationskoefficient på 2,7 % och medelvärdet för samtliga resultat från mini VIDAS är 84,8 

nmol/L med standardavvikelse på 1,33 och variationskoefficient på 1,6 %.  

Analys Cobas e 602 mini VIDAS 

1 55 nmol/L 85 nmol/L 

2 55 nmol/L 85 nmol/L 

3 54 nmol/L 84 nmol/L 

4 56 nmol/L 86 nmol/L 

5 54 nmol/L 86 nmol/L 

6 55 nmol/L 85 nmol/L 

7 57 nmol/L 87 nmol/L 

8 57 nmol/L 84 nmol/L 

9 55 nmol/L 84 nmol/L 

10 59 nmol/L 82 nmol/L 

   

Medelvärde 55,7 nmol/L 84,8 nmol/L 

SD 1,49 1,33 

CV (%) 2,70 % 1,60 % 

 

6.3 Externkontroller 
Målvärdet för externkontroll 1 var 57,1 nmol/L och cobas e 602 erhöll resultatet 60,4 och 

mini VIDAS erhöll resultatet 57,5 nmol/L. Målvärdet för externkontroll 2 var 81,2 nmol/L 

och cobas e 602 erhöll resultatet 89,6 nmol/L och mini VIDAS erhöll resultatet 83,8 nmol/L. 

Målvärdet för externkontroll 3 var 86,4 nmol/L och cobas e 602 erhöll resultatet 105,2 nmol/L 

och mini VIDAS erhöll resultatet 97,5 nmol/L. Målvärdet för externkontroll 4 var 59,7 

nmol/L och cobas e 602 erhöll resultatet 58,8 och mini VIDAS erhöll resultatet 58,5 nmol/L. 

Samtliga resultat av externkontrollerna presenteras i figur 9, n=4. 
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Figur 9. Resultat på analys av externkontroller på cobas e 602 och mini VIDAS. n=4.  

 

7. Diskussion 
Jämförelsen mellan cobas e 602 och mini VIDAS gav en förklaringsgrad på 81,43 %. Den bör 

vara minst 95 % när ett instrument ska införas. En högre förklaringsgrad visar på en bättre 

samstämmighet mellan instrument.  

Precisionsförsöket var i en mindre skala på endast 10 upprepningar. Resultatet gav för cobas e 

602 CV på 2,7 % och för mini VIDAS CV på 1,6 %. Det är en marginell skillnad. Bästa 

resultatet erhöll mini VIDAS, men eftersom undersökningen innefattade få upprepningar och 

värdena på CV inte skilde sig marginellt är det svårt att dra säkra slutsatser om vilket 

instrument som har bäst precision. 

Externkontroller från DEQAS inkluderades i studien för att det ger en möjlighet att se hur 

instrumenten stämmer överens externt sätt. Resultatet visar att mini VIDAS var närmast 

externkontrollernas målvärden i förhållande till cobas e 602 som generellt erhåller högre 

resultat. 

Vid jämförelsen mellan instrumenten togs ett resultat bort på grund av att det avvek mycket 

från övriga resultat. Prov på denna individ kontrollerades om vid precisionsförsöket. 

Resultatet visade samma trend när provet analyserades om 10 gånger per instrument. Därav är 

det inget fel hos instrumenten vid första analysförsöket som ger det avvikande resultatet. Det 

provet skickades för kontroll till ett annat laboratorium där metoden LC-MS/MS användes. 
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Det finns ingen bestämd gold standard-metod för 25(OH)D, men LC-MS/MS är den metod 

som anses bäst (Carlsson 2013). Den metoden visade att cobas e 602 var närmast resultaten, 

alltså hade mini VIDAS gett ett för högt resultat. Vad det kan bero på kan vara antikroppars 

specificitet till olika undergrupper av vitamin D. Att ett sådant resultat kan uppstå verkar 

kunna ske på ett fåtal individer. Det är ett problem som förekommer med antikroppsbaserade 

metoder.  

Hur fördelningen av 25(OH)D-värdena skulle utfalla hos samtliga testdeltagare gick inte att 

förutse. Det var en chansning att det skulle bli en jämn fördelning av låga, normala och höga 

resultat. Resultatet blev en jämn fördelning som var tillräcklig i jämförelseförsöket. Hade det 

inte blivit en jämn fördelning hade avidentifierade patientprover inkluderats i studien för att få 

både låga, normala och höga resultat vid jämförelsen.  

I studien valdes det att ta två serumgelrör på varje testdeltagare vid ett tillfälle. Det var främst 

av praktiska skäl. När ett rör från varje testdeltagare startades att analyseras på cobas e 602 

var tanken att analys skulle ske på mini VIDAS så snabbt som möjligt för att provrören ska ha 

samma provhantering för att erhålla samma förutsättningar. Vid jämförelse av instrument är 

det instrumenten som jämförs, därav ska inte skillnader mellan de två rören från varje 

testdeltagare påverka resultatet. En analys på cobas e 602 tar 27 minuter och rören går inte att 

plocka ur instrumentet med en gång. 

Instrumentet mini VIDAS var anpassat för ett mindre laboratorium. Därför är det 

användarvänligt i primärvården. Provmängden kan dessutom vara i mindre kvantitet i 

primärvården. Reagens och pipetter förvaras i kyl och tas enbart fram styckvis till varje prov.  

Ett manuellt pipetteringssteg ingår på mini VIDAS. Samtliga manuella steg kan ge upphov till 

variationer i analyser. Det beror på att alla har olika handhavande. I detta fall tillsätts 100 µL 

prov och instrumentet pytsar själv 50 µL. Därför antas det att manuella steget här inte ger 

upphov till eventuella variationer när det gäller volym. En annan felkälla kan vara att 

luftbubblor kan ge upphov till att instrumentet tar upp felaktig volym. Risken med luftbubblor 

förkommer dock alltid i de flesta analysinstrument.  

Den lägsta mätbara nivån för mini VIDAS är < 20,3 nmol/L. Cobas e 602 har en lägsta 

mätnivå på < 7,5 nmol/L. Resultatet svaras ut med < 20,3nmol/L på mini VIDAS och < 7,5 

nmol/L på cobas e 602. Skillnader i lägsta möjliga mätnivå mellan instrumenten anses inte 

vara ett problem. Kliniskt viktigt är gränsen < 25 nmol/L eftersom då definieras brist. Därför 

spelar det ingen roll att mini VIDAS enbart kan svara ut < 20,3 som lägsta mätresultat.  

Det är av stor vikt att en samstämmighet av analyssvar sker inom regionen för att rätt 

bedömning och behandling ska kunna ges till patient. En patient som lämnar prov som 

analyseras i primärvården ska få ett lika värde om provet hade lämnats på sjukhuslaboratoriet. 

En viss skillnad föreligger nästan alltid mellan instrument, men skillnaden ska vara försumbar 

när det gäller klinisk bedömning. Istället för att mini VIDAS analyssvar ska svaras ut i siffror 

skulle svarsrutinerna kunna ändras till kommentar så som ”Brist” (<25 nmol/L), 

”Insufficiens” (26-75), och Optimal nivå 75-150 nmol/L”.  

Vid låga 25(OH)D-värden, < 25 nmol/L, bör PTH, fritt joniserat kalcium och ALP analyseras 

för att kontrollera kalciumstatusen i kroppen. Brist är oftast definierad som 25(OH)D < 25 

nmol/L, men vid 25(OH)D 25-50 nmol/L tillsammans med muskuloskeletala symtom bör 

även dessa analyter analyseras. 

Tanken med att införa mini VIDAS i primärvården är även att vilken individ som helst som är 

intresserad av att undersöka sin status av 25(OH)D ska kunna få göra det mot en mindre 
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kostnad. Vad som ingår förutom analys av 25(OH)D är även rådgivning och eventuell 

behandling från läkare.  

Det pågår mycket forskning kring vilka effekter vitamin D eventuellt kan ha utöver reglering 

av kalcium- och fosfatbalansen. Okunskapen om huruvida vitamin D kan skydda och 

motverka en mängd olika sjukdomar gör vitamin D till ett stort forskningsområde. Intresset 

för vitamin D är därmed just nu mycket stort.  

Vitamin D har sina svårigheter när det gäller analys och behandling. Först och främst är det 

svårt att avgöra vilka individer analys av vitamin D ska ske på. På vilka individer det räcker 

att enbart börja behandla utan en analys är också inte helt klarlagt. När ett analyssvar av 

vitamin D har svarats ut är det inte helt lätt att veta vilken åtgärd som ska vidtas. Det beror på 

att det är omdiskuterat vid vilken nivå av vitamin D som är optimal. Eftersom den övre 

gränsen för insufficiens är 25(OH)D på 75 nmol/L hamnar i regel de allra flesta individer där. 

Det ger en svårighet när det gäller förklaring till att eventuellt inte behandla när de allra flesta 

givetvis vill ha värden inom referensintervallen.  

Istället för att analysera ”alla” individer så skulle en upplysning om vitamin D kunna 

genomföras. En upplysning som anger information och rekommendation om vitamin D. I 

informationen ska då ingå hur tillförsel och syntes av vitamin D sker. Det skulle göra att 

onödiga behandlingar minskades.  

Det finns en tanke om att när det föreligger så många eventuella positiva effekter hos vitamin 

D att en rekommendation borde ges om att vitamin D är bra att ha i nivåer över 75 nmol/L. 

Det är ingen riskfylld behandling eftersom intoxikation är svåruppnåeligt och ovanligt. 

Eftersom antalet tagna 25(OH)D-prover har ökat markant i Region Östergötland varav de 

flesta prover tas i primärvården skulle det förkorta svarstiden om det analyserades på 

primärvårdslaboratoriet.  

 

8. Slutsats 
Det går inte att dra självklara slutsatser ifall mini VIDAS uppfyller kraven att införas i 

primärvården. Förklaringsgraden som är på 81,43 % bör vara minst 95 %. Däremot 

överensstämmer mini VIDAS med externkontrollerna bättre än cobas e 602.  

Det finns faktorer som gör att det tyder på att analysen 25(OH)D har en plats i primärvården 

med avseende på efterfrågan, nytta, användningsområde och antal individer med brist. 

Instrumentet är dessutom användarvänligt för ett primärvårdslaboratorium.    

 

9. Tackord 
Ett stort tack vill jag tillägna min handledare Göran Schedvin. Tack för att du har delat med 

dig av din kunskap. Under arbetets gång har du bidragit med god handledning och 

engagemang. Din härliga humor kommer jag att sakna.   

Jag vill även tacka Cecilia Hedberg för stöd vid praktiskt arbete.  

Min tacksamhet är även riktad mot all personal på Klinisk kemi i Motala och Linköping som 

har varit välkomnande och hjälpsamma. 
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