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SAMMANFATTNING 

Hemodialys används vid njursvikt för att rena blodet från skadliga ämnen. Vid hemodialys 

separeras blodet från en hemodialysvätska av ett konstgjort, semipermeabelt membran. Blodet 

renas då skadliga ämnen diffunderar över membranet för att utjämna en 

koncentrationsskillnad. Läkemedelsverket kräver att dialysvätska regelbundet kontrolleras. På 

enheten specialkemi, laboratoriemedicinska länskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 

analyseras kalcium- och magnesiumkoncentration i hemodialysvätska med hjälp av 

atomabsorptionsspektrofotometri (AAS) men önskemål finns om ett metodbyte till 

spektrofotometrisk metod, bland annat för att AAS kräver användning av explosionsfarlig 

acetylengas. Vid koncentrationsanalyser med både AAS och spektrofotometri skickas en 

ljusstråle genom ett prov, varvid en del av ljuset absorberas. Absorptionen är proportionell till 

provets koncentration. 

För att utreda huruvida det är möjligt att byta analysmetod från AAS till spektrofotometrisk 

metod analyserades 43 prov av hemodialysvätska med båda analysmetoderna. Korrelationen 

och skillnad i mätvärde mellan de båda metoderna undersöktes sedan i en riktighetsanalys. 

Analys gjordes även av precision, linjäritet och carry over för den spektrofotometriska 

analysmetoden. Riktighetsanalysen visade vissa avvikelser mellan de båda analysmetoderna 

för både kalcium och magnesium. Analys av linjäritet och carry over visade bra resultat för 

både kalcium och magnesium, med en stark linjäritet inom mätområdet och en negligerbar 

carry over-effekt. Precisionsanalysen gav bra resultat för magnesium, med låg variation i de 

uppmätta värdena. Vid precisionsanalys av kalcium syntes dock stor variation i de uppmätta 

värdena. Detta antas bero på att det sker en reaktion i själva proven, men vidare utredning 

måste göras.  

Slutsatsen blev att ett byte av analysmetod vad gäller kalciumkoncentration i 

hemodialysvätska inte kan motiveras utan vidare undersökningar. För analys av 

magnesiumkoncentration i hemodialysvätska borde det däremot gå att byta analysmetod, även 

om man kanske behöver kompensera för de något högre mätvärden som erhålls med den nya 

analysmetoden 

Nyckelord: dialys, hemodialysvätska, atomabsorptionsspektrofotometri, spektrofotometri, 

metodvalidering 
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BAKGRUND 

Dialys 

Vid en allvarlig njursvikt kan njurarna inte längre se till att skadliga ämnen och 

överskottsvätska utsöndras ur kroppen. Avlägsnandet kan istället ske genom dialys. Dialys 

innebär att molekyler rör sig genom ett semipermeabelt membran. Om ett ämne finns i olika 

koncentrationer på var sin sida om membranet kommer ämnet att diffundera över membranet 

för att utjämna koncentrationsskillnaden. Samtidigt kommer vätska att röra sig över 

membranet i motsatt riktning, också detta för att jämna ut koncentrationsskillnaden. Då en 

patients blod separeras från en dialysvätska av ett membran kan blodet på detta vis renas från 

skadliga ämnen. Överskottsvätska avlägsnas genom en lätt tryckskillnad över membranet (1). 

 

Figur 1. Diffusion över ett semipermeabelt membran.  
Bilden är hämtad från Fresenius Medical Care Sverige AB, http://www.fmc-ag.se/1883.htm. 
 

Det finns två typer av dialys: hemodialys, där man använder sig av ett artificiellt membran 

utanför kroppen, samt peritonealdialys, där man använder patientens eget peritoneum som 

semipermeabelt membran (1). Fördelen med peritonealdialys är att patienten inte behöver 

vara kopplad till en stationär apparat; nackdelen är att risken för peritonit är hög (2). 

Vid hemodialys används ett konstgjort filter i en speciell dialysapparat. Patientens blod 

pumpas in i dialysfiltret som består av tunna kapillärrör. Rörens väggar bildar det 
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semipermeabla membranet. Membranet är konstruerat så att bara vätska och små molekyler, 

exempelvis joner och urea, kan passera igenom, medan större partiklar som proteiner och 

blodceller inte kan passera (3). 

Färdig hemodialysvätska tillverkas genom spädning av ett hemodialyskoncentrat. Spädningen 

görs antingen manuellt eller med en dialysmaskin (4). Innehållet i den färdiga dialysvätskan 

är viktigt, då koncentrationsskillnaden av ett ämne mellan blodet och dialysvätskan avgör hur 

mycket av ämnet som diffunderar över membranet. Det finns olika sammansättningar av 

dialysvätska för att behandla olika elektrolytrubbningar (3). Exempelvis kan koncentrationen 

av kalium, kalcium och klorider varieras (5). Gemensamt för dialysvätskorna är att de 

innehåller en buffert i form av bikarbonat för att neutralisera överskottet av syra i blodet. 

Dialysvätskan innehåller låga halter av kalium och magnesium, vilket leder till att dessa 

ämnen diffunderar ut ur patientens blod. Natrium, klorid och kalcium finns i tillräckligt höga 

koncentrationer för att upprätthålla en fysiologiskt stabil saltsammansättning i kroppen (3). 

 

Analys av hemodialysvätska 

Tillverkning av hemodialysvätska regleras av Läkemedelsverket, som bland annat kräver 

regelbundna kontroller av vätskan (4). På Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) sker den 

kemiska kontrollen av hemodialysvätska på laboratoriemedicinska länskliniken, enheten 

specialkemi. Där kontrolleras halten natrium, kalium, klorid, magnesium och kalcium i den 

färdigställda dialysvätskan. Kontrollerna sker i form av stickprov och utförs en gång varannan 

månad för var och en av hemodialysavdelningens dialysmaskiner.  

Natrium, kalium och klorid analyseras med spektrofotometrisk metod med ultraviolett/synligt 

ljus på instrumentet Advia 1800 (Siemens Healthcare Diagnostics, Upplands Väsby, Sverige) 

medan kalcium och magnesium analyseras med atomabsorptionsspektrofotometri (AAS) på 

instrumentet AAnalyst 200 Atomic Absorption Spectrometer (Perkin Elmer, Upplands Väsby, 

Sverige). Då AAS dels kräver användning av explosionsfarlig acetylengas (6), dels är 

betydligt med tidskrävande än analys med Advia 1800 då fler analysmoment utförs manuellt, 

finns önskemål om att övergå till att analysera även kalcium och magnesium med Advia 

1800. 
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Analysmetoder 

UV/VIS-spektrofotometri 

Spektrofotometriska metoder baseras på hur elektromagnetisk strålning absorberas eller 

utstrålas av olika ämnen. Den vanligaste spektrofotometriska metoden använder sig av 

strålning i form av ljus i det ultravioletta eller visuella området, så kallad UV/VIS-

spektrofotometri (7). 

Vid UV/VIS-spektrofotometri bestrålas ett prov med ljus av en specifik våglängd. 

Molekylerna i provet kommer då att absorbera en del av ljusenergin i form av fotoner. Detta 

kallas för att molekylerna exciteras. Olika molekyler kan absorbera olika, fasta 

energimängder. Eftersom energin hos en foton är beroende av ljusets våglängd varieras 

våglängden efter vilket ämne som ska analyseras (7, 8).  

UV/VIS-spektrofotometri används vanligen till kvantitativa analyser. Då används den så 

kallade Lambert-Beers lag, som beskriver hur den absorberade ljusenergin är linjärt 

proportionell till koncentrationen av en lösning enligt formeln 𝐴 = 𝑘 × 𝑐 × 𝑙, där A = 

absorbansen, k = molekylär absorptivitet (konstant), c = koncentrationen och l = 

kyvettlängden. (Kyvett kallas den behållare i vilken provet analyseras). Lambert-Beers lag 

gäller dock inte för allt för höga koncentrationer, då exempelvis förändringar av lösningens 

brytningsindex eller ändrad dissociationsgrad i lösningen gör att förhållandet mellan 

absorbans och koncentration inte längre är linjärt (7). 

Kalibrering vid spektrofotometrisk analys kan göras genom skapandet av en 

kalibreringskurva, där absorbansen hos en serie lösningar mäts i stigande koncentration. Om 

koncentrationen inte är allt för hög bör detta ge en rät linje som kan användas för att beräkna 

koncentrationen i ett okänt prov. Om det är säkerställt att man i analysen arbetar inom det 

område där förhållandet mellan absorbans och koncentration är linjärt behövs inte en hel serie 

lösningar för att skapa en kalibreringskurva (7). Man kan istället göra en tvåpunktskalibrering, 

där kalibrering görs med bara två lösningar med olika koncentration, eller en 

enpunktskalibrering där man använder en enda kalibreringslösning samt origo för att skapa en 

kalibreringskurva (7, 9). 

För att säkerställa att absorbansen enbart beror på det eftersökta ämnet används ett blankprov. 

Blankprovet skall vara identiskt med testprovet, med undantag av det eftersökta ämnet. 
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Skillnaden i absorbans mellan blankprov och testprov blir därför enbart beroende av det 

eftersökta ämnet (7). 

Spektrofotometriska mätningar bör alltid göras vid den våglängd där absorbansen är som 

högst för det sökta ämnet. Absorbansmaxiumum kallas därför för arbetsvåglängden (7). Man 

kan även göra en absorbansmätning på en bakgrundsvåglängd/subvåglängd. Det uppmätta 

värdet dras sedan från den absorbans som uppmättes vid arbetsvåglängden. Detta görs för att 

eliminera absorbans som beror på annat än det sökta ämnet (10). 

Ibland kan man inför spektrofotometri använda sig av ett extra reaktionssteg, där man låter 

det eftersöka ämnet reagera med ett annat ämne för att skapa en färgad produkt. Färgens 

intensitet blir då proportionell mot det eftersökta ämnet, liksom ljusabsorbansen. Detta kallas 

för kolorimetrisk analys (8) 

 

Advia 1800 

Instrumentet Advia 1800 visas i figur 2. Detta analysinstrument har en inbyggd 

spektrofotometer som kan mäta vid 14 specifika våglängder, mellan 340 och 884 nm. Den 

uppmätta absorbansen i ett prov jämförs sedan med ett blankprov, vars värde uppmäts vid 

kalibrering av instrumentet. Instrumentet beräknar koncentrationen i en lösning utifrån 

uppmätt absorbans med hjälp av senast lagrad kalibreringskurva (11, 12). 

 

Figur 2. Analysinstrumentet Advia 1800 (Siemens Healthcare Diagnostics, Upplands Väsby, Sverige). 
Fotograf: Matsubara K. 
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Till analysinstrumentet Advia hör ett stort antal färdiga analyskit, bland annat för analys av 

kalcium och magnesium (13). Dessa kit är dock bara menade att analysera kalcium- och 

magnesiumkoncentration i serum/plasma och urin (14, 15), varför extra undersökningar krävs 

för att utröna om dessa kit går att använda även för analys av hemodialysvätska. Båda 

analyskitten baseras på kolorimetrisk metod.  

Metoden för analys av kalcium baseras på arbeten av HJ Gitelman (16), och går ut på att 

kalciumjoner tillåts reagera med o-kresolftaleinkomplexon i ett alkaliskt medium. Det bildas 

då ett violett komplex (14, 16). Till reaktionen tillsätts 8-hydroxikinolin, som används för att 

minska interferens från magnesium i provet (16). 

Metoden för analys av magnesium är baserad på arbeten av CK Mann och JH Yoe (17). I 

denna metod reagerar magnesiumjoner med xylidylblått i ett alkaliskt medium, vilket leder till 

bildande av ett purpurrött komplex (15, 17) 

 

Atomabsorptionsspektrofotometri 

Även atomabsorptionsspektrofotometri (AAS) är en spektrofotometrisk analysmetod och 

metoden har flera gemensamma drag med UV/VIS-spektrofotometri. Liksom vid UV/VIS-

spektrofotometri bestrålas ett prov med ljus av specifik våglängd, och mängden absorberat 

ljus kan användas till att beräkna koncentrationen av det eftersökta ämnet enligt Lambert-

Beers lag, med hjälp av samma typ av kalibreringskurva som vid UV/VIS-spektrofotometri. 

Metoden används till kvantitativ bestämning av metalljoner, och kan detektera dessa i mycket 

låga koncentrationer (7). 

I denna metod används vanligtvis en speciell typ av lampa, en så kallad hålkatodlampa, som 

ljuskälla. Katoden är belagd med den metall man vill analysera och befinner sig i ett glasrör 

fyllt med ädelgas. Ädelgasen joniseras med hjälp av ström. Jonerna krockar med 

metallatomerna i katodens beläggning, vilket leder till frisättning och excitering av dessa 

atomer. De exciterade atomerna skickar sedan ut ljuskvanta med en våglängd och energi som 

motsvarar just den energi som krävs för att excitera motsvarande atom i provet. Metoden är 

därför mycket specifik, då excitering bara sker för de atomer i provet som motsvarar det ämne 

med vilket katoden är belagd (7). 

Provet, i form av metallsalt, befinner sig i en flamma, där det förstoftas och övergår i 

atomform. Flamman produceras vanligtvis med acetylen som bränsle, vilket ger en temperatur 
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på omkring 2400 °C. Provet i flamman belyses med ljuset från hålkatodlampan och en del av 

detta ljus absorberas. Precis som vid UV/VIS-spektrofotometri görs en jämförelse med ett 

blankprov (7). 

 

AAnalyst 200 Atomic Absorption Spectrometer 

Instrumentet AAnalyst 200 Atomic Absorption Spectrometer visas i figur 3. Som ljuskälla i 

detta instrument används Lumina Hollow Cathode Lamp (Perkin Elmer, Upplands Väsby, 

Sverige) (18). Med denna lamptyp är det möjligt att analysera flera olika ämnen med en och 

samma lampa (19). I vissa analyser används även en deuteriumlampa, som mäter 

bakgrundsabsorbans i form av icke-atomiska partiklar i provet. Detta värde dras sedan av från 

den absorbans som uppmätts av ljuset från hålkatodlampan. Skillnaden blir då den faktiska 

absorbansen som beror på atomabsorptionen. Instrumentet beräknar koncentrationen av ett 

ämne i en lösning med hjälp av en kalibreringskurva, som skapas inför varje analys (18).  

 

Figur 3. Analysinstrumentet AAnalyst 200 Atomic Absorption Spectrometer (Perkin Elmer, Upplands 
Väsby, Sverige). Fotograf: Matsubara K. 

 

Metodvalidering och statistisk bearbetning 

Vid införande av en ny analysmetod behöver den nya analysmetoden utvärderas (valideras). 

Detta kan göras genom jämförelse med den gamla analysmetoden, för att se graden av 

överensstämmelse mellan de båda metoderna. Det kommer alltid finnas en viss skillnad i 
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uppmätta resultat mellan de båda analysmetoderna, men så länge skillnaden inte leder till 

olika tolkningar av resultatet bör ett metodbyte vara möjligt. Om en metod konsekvent ger 

högre eller lägre värden än den andra analysmetoden kallas skillnaden i analysresultat för bias 

(20). 

För att jämföra två metoder analyseras ett antal prover/patienter med både den nya och den 

gamla analysmetoden. En sådan jämförelse kan kallas för riktighetsanalys (21). De värden 

som uppmätts med de båda analysmetoderna kan jämföras med hjälp av ett statistikprogram, 

där regressionsdiagram och Altman-Bland-diagram konstrueras. Ett regressionsdiagram är ett 

punktdiagram med uppmätt värde med den gamla metoden på x-axeln och uppmätt värde med 

den nya metoden på y-axeln. Utifrån punkternas placering kan en regressionslinje infogas. 

Diagrammet bör också innehålla en jämlikhetslinje, dvs. den linje längs vilken alla punkter 

skulle ligga om båda analysmetoderna hela tiden gav samma resultat (y = x). Ett Altman-

Bland-diagram är ett punktdiagram med uppmätt värde med den gamla metoden på x-axeln 

och skillnaden i uppmätt värde mellan den nya och den gamla metoden på y-axeln. Utifrån 

detta fås ett värde för bias. I detta diagram kan också 95-procentigt konfidensintervall 

beräknas, dvs. det intervall inom vilket 95 % av de uppmätta värdena bör hamna (20). 

Vid en validering ingår även undersökningar av mätresultat i den nya analysmetoden. Detta 

görs exempelvis genom analys av precision, linjäritet och carry over (21, 22). 

Precision handlar om mätresultatets repeterbarhet, dvs. graden av överenstämmelse mellan 

resultat av upprepade mätningar av samma prov under samma analysförhållanden. Precision 

anges ofta som standardavvikelse eller variationskoefficient. Vid en linjäritetsanalys bestäms 

inom vilket mätområde en kalibreringskurva är linjär. Detta kan vara ett problem för just 

spektrofotometri, eftersom kalibreringskurvan ofta böjer av vid för höga koncentrationer (21). 

Carry over analyseras för att se att ett prov med hög koncentration av ett ämne  inte  ”smittar”  

ett prov med låg koncentration av samma ämne, då detta analyseras direkt efter det höga 

provet (22).  

 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen var att utreda om det på enheten specialkemi, 

laboratoriemedicinska länskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, är möjligt att byta metod 

för att analysera kalcium- och magnesiumkoncentration i hemodialysvätska från 

atomabsorptionsspektrofotometri till spektrofotometrisk metod med instrumentet Advia 1800. 
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MATERIAL OCH METOD 

Som provmaterial användes 43 prov av hemodialysvätska. Då det inte rör sig om några 

patientprover krävs inget etiskt övervägande för dessa prov. Till analys av linjäritet och carry 

over (se nedan) användes även några serumprover med redan känd hög koncentration av 

kalcium respektive magnesium. Då inga uppgifter om patienterna som lämnat dessa prover 

registrerades för denna uppsats krävs inget etiskt övervägande för dessa prov. 

Hemodialysvätskan som användes hade framställts på hemodialysavdelningen, USÖ, från 

hemodialyskoncentratet Smartbag 211,50 (Fresenius Medical Care, Bad Homburg, Tyskland) 

med hjälp av dialysapparaten 5008 CorDiax (Fresenius Medical Care, Bad Homburg, 

Tyskland). Detta hemodialyskoncentrat ska i färdigblandad dialysvätska ge en 

magnesiumkoncentration på 0,5 mmol/L och en kalciumkoncentration på 1,5 mmol (5). 

För undersökning av riktighet, dvs. hur väl de två analysmetoderna korrelerar med varandra, 

utfördes analyser avseende kalcium- och magnesiumkoncentration med dels den nuvarande 

analysmetoden på atomabsorptionsspektrofotometern AAnalyst 200 Atomic Absorption 

Spectrometer (Perkin Elmer, Upplands Väsby, Sverige), dels den önskade analysmetoden på 

instrumentet Advia 1800 (Siemens Healthcare Diagnostics, Upplands Väsby, Sverige). Den 

önskade analysmetoden med Advia 1800 undersöktes sedan vidare avseende precision, 

linjäritet och carry over. 

Advia fick först programmeras för analys av kalcium och magnesium enligt tillverkarens 

instruktioner (23, 24). Inställningar gjordes då för bland annat mät- och subvåglängd, reagens- 

och provvolym och provspädning. För analys av kalcium ställdes mätvåglängden in på 545 

nm och subvåglängden på 658 nm. Reagensvolymerna ställdes in på 80 µl för reagens 1 och 

32 µl av reagens 2, och provvolymen sattes till 16 µl, efter spädning 1:5 i 0,9 % NaCl (14, 

23). För analys av magnesium ställdes mätvåglängden in på 505 nm och subvåglängden på 

658 nm. Volymerna 80 µl ställdes in för både reagens 1 och reagens 2. Provvolymen 

programmerades till 12 µl, efter spädning 1:5 i 0,9 % NaCl (15, 24). 

Till analyserna på denna apparat användes kitten Advia Chemistry Calcium Reagents (Ref nr. 

04802312) respektive Advia Chemistry Magnesium Reagents (Ref nr 07508865) (Siemens 

Healthcare Diagnostics, Upplands Väsby, Sverige). Båda kitten innehåller två olika 

reagenslösningar. I kalciumkittet består reagens 1 av etanolaminbuffert, koncentration 0,69 

mol/L, samt 0,02 % natriumazid, och reagens 2 består av o-kresolftaleinkomplexon med en 

koncentration på 0,338 mmol/L samt 8-hydroxikinolin med en koncentration på 13,78 
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mmol/L (14). I magnesiumkittet består reagens 1 av Tris-buffert, koncentration 500 mmol/L 

samt 0,09 % natriumazid, och reagens 2 består av xylidylblått med en koncentration på 0,28 

mmol/L samt 0,09 % natriumazid (15).  

Till kalibrering av Advia användes Chemistry Calibrator (Ref nr. 09784096) från Siemens 

(Upplands Väsby, Sverige), med känt innehåll av ett flertal olika ämnen, bland annat kalcium 

(2,72 mmol/L) och magnesium (1,19 mmol/L). Detta ger en enpunktskalibrering. Som 

blankprov användes 0,9 % NaCl. Kalibreringen återupprepades regelbundet under 

analysperioden. 

 

Riktighet 

Analysen av riktighet utfördes för att bestämma hur pass väl de båda analysmetoderna 

korrelerar med varandra. Till detta användes alla de 43 hemodialysproverna, som 

analyserades med både atomabsorptionsspektrofotometri och på Advia 1800. 

 

Atomabsorptionsspektrofotometri 

Inför analys av kalcium späddes dubbelprover 1:100 i 0,1 % lantanoxid (innehållande 0,117 

w/v % lantanoxid [La2O3] och 2 % trettiosjuprocentig HCl, spätt i MilliQ-vatten). AAnalyst 

200 Atomic Absorption Spectrometer ställdes in för analys av kalcium med en mätlampa med 

våglängden 422,67 nm. Till kalibrering användes ett blankprov bestående av 0,1 % lantanoxid 

och en kalibreringslösning med en kalciumkoncentration på 1,5 mmol/L, tillverkad på 

lösningsberedningen, enheten specialkemi, laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ. Som 

kontroller användes Liquicheck Unassayed Chemistry Control (Human) (Bio-Rad 

Laboratories, Irvine, CA, USA), låg respektive hög kontroll, med kända koncentrationer av 

olika ämnen, bland annat kalcium (2,08 respektive 3,07 mmol/L) och magnesium (0,80 

respektive 1,45 mmol/L). Efter kalibrering och analys av kontrollerna gjordes analyser av de 

43 dubbelproverna. Blankprov och kontroller analyserades på nytt vid omkring vart tionde 

prov och vid avvikande värden hos kontrollerna (kalciumkoncentration utanför spannet 2,02 – 

2,16 mmol/L för låg kontroll och 2,99–3,15 mmol/L för hög kontroll) gjordes en ny 

kalibrering. Medelvärde beräknades utifrån varje uppsättning dubbelprov. 

Inför analys av magnesium späddes dubbelprover 1:200 i 0,05 % lantanoxid (innehållande 

0,0585 w/v % lantanoxid [La2O3] och 1 % trettiosjuprocentig HCl, spätt i MilliQ-vatten). 
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AAnalyst 200 Atomic Absorption Spectrometer ställdes in för analys av magnesium med en 

mätvåglängd på 285,21 nm. Till denna analys användes också bakgrundslampan. Kalibrering 

gjordes med ett blankprov bestående av 0,05 % lantanoxid och en kalibreringslösning med 

magnesiumkoncentrationen 0,5 mmol/L, tillverkad på lösningsberedningen, enheten 

specialkemi, laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ. Samma kontroller som till 

kalciumanalysen användes. När kalibrering gjorts och kontrollerna visat godkända resultat 

analyserades de 43 dubbelproverna. Vid omkring vart tionde prov gjordes nya analyser av 

blankprovet och kontrollerna. Ifall kontrollerna visade avvikande värden 

(magnesiumkoncentration utanför spannet 0,74 - 0,84 mmol/L för låg kontroll och 1,37 – 1,53 

mmol/L för hög kontroll) gjordes en ny kalibrering. Från dubbelproverna beräknades sedan 

medelvärde för varje prov. 

 

Advia 1800 

En enpunktskalibrering utfördes med Chemistry Calibrator (Siemens Healthcare Diagnostics, 

Upplands Väsby, Sverige). Som kontroller användes även på detta analysinstrument 

Liquicheck Unassayed Chemistry Control (Human) (Bio-Rad Laboratories, Irvine, CA, 

USA), låg samt hög kontroll. De 43 proverna registrerades och placerades i Advia 1800 som 

analyserade dessa avseende kalcium- och magnesiumkoncentration. Analyserna gjordes i 

form av dubbelprov, varefter ett medelvärde beräknades för kalcium- respektive 

magnesiumkoncentrationen i varje prov. Då precisionsanalysen senare visade sig ge oväntade 

värden (se nedan) gjordes en ny analys av de 43 proverna avseende kalcium en vecka efter 

den första analysen. Även vid denna analys gjordes dubbelprover och ett medelvärde 

beräknades för varje prov. 

 

Statistisk jämförelse 

Analysresultaten för de 43 proverna på AAnalyst 200 Atomic Absorption Spectrometer och 

Advia 1800 jämfördes med varandra med hjälp av statistikprogrammet Analyse-it, version 

2.30 (Analyse-it Software Ltd, Leeds, Storbritannien). Med detta program gjordes 

regressionsanalyser och Altman-Bland-diagram och värden för korrelation, bias och 95 % 

konfidensintervall (CI) erhölls. 
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Precision 

Precisionsanalyserna utfördes för att få ett mått på den önskade metodens reproducerbarhet, 

dvs. hur väl ett mätresultat kan upprepas. Till precisionsanalyser av kalcium valdes två 

prover: prov nr 5, som hade en låg kalciumkoncentration och prov nr 8 som hade en hög 

kalciumkoncentration (jfr med tabell 1). Till precisionsanalyser av magnesium valdes bara ett 

prov, prov 21. (Då alla prover visade magnesiumkoncentration runt 0,5 mmol/L var det inte 

möjligt att välja ett lågt och ett högt prov, jfr med tabell 1) 

Varje prov analyserades med Advia 1800 minst fem gånger per dag under sju dagar. De sju 

dagarna var utspridda över en tvåveckorsperiod. Inför varje analys analyserades även låg och 

hög kontroll i form av Liquicheck Unassayed Chemistry Control (Human) (Bio-Rad 

Laboratories, Irvine, CA, USA), för att säkerställa att dessa inte visade avvikande värden.  

Precisionen beräknades i form av standardavvikelse och variationskoefficient i procent. 

Beräkningarna gjordes med Microsoft Excel 2013 (Microsoft, Redmond, WA, USA). 

Senare utfördes även ytterligare precisionsanalyser under fyra dagar, med fem mätningar per 

dag, på ett nytt prov med hög kalciumkoncentration och ett nytt prov med låg 

kalciumkoncentration, där provet i förväg delats upp i mindre rör, som hölls stängda tills de 

analyserades. Detta gjordes på grund av misstanke om att luft kunde påverka dialysvätskan 

och förvränga analysresultatet. 

Precisionsanalys utfördes också på alla värden för låg och hög kontroll som analyserats på 

Advia. Beräkning av dessa gjordes på samma sätt som hemodialysproverna. 

 

Linjäritet 

Analys av linjäritet utfördes för att se inom vilka koncentrationer ett linjärt samband mellan 

den beräknade koncentrationen och den uppmätta koncentrationen kunde säkerställas. Detta 

blir också det mätområde inom vilket en kalibreringskurva är linjär. Linjäritetsanalys gjordes 

dels på serumprover, dels på hemodialysprover. Serumproverna valdes ut bland de som 

analyserats på laboratoriet samma dag. Ett prov med högt kalciumvärde och ett prov med högt 

magnesiumvärde valdes. Dessa prover späddes 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 och 1:128 i 0,9 

% NaCl. Dubbelprover gjordes. Ospädda prover samt prover i olika spädningar analyserades 

på Advia och ett medelvärde beräknades för varje spädning. Den beräknade koncentrationen 

(dvs. en exakt halvering av koncentrationen för varje spädningssteg) beräknades för kalcium- 
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respektive magnesiumspädningen. Den teoretiska och den uppmätta koncentrationen plottades 

mot varandra i en graf och linjäriteten analyserades med hjälp av Microsoft Excel 2013. 

För att säkerställa att linjäritet rådde även för hemodialysproverna valdes bland dessa ett prov 

med hög kalciumkoncentration, prov 37, och ett prov med relativt hög 

magnesiumkoncentration, prov 23 (jämför med tabell 1). Dessa späddes 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 

och 1:32 i 0,9 % NaCl och analyserades på samma vis som serumproverna.  

 

Carry over 

Carry over undersöktes för att se huruvida att det skedde någon överföring då ett prov med låg 

koncentration analyserades precis efter ett prov med hög koncentration, vilket skulle ge ett 

falskt för högt värde för det låga provet. För analys av carry over användes serumprover med 

hög koncentration av kalcium respektive magnesium, samt hemodialysprover med låg 

koncentration av kalcium (prov 3) respektive magnesium (prov 5). Serumprovet med högt 

kalciuminnehåll delades upp i fyra prover. Från hemodialysprovet med lågt kalciuminnehåll 

togs vätska till sex prover. Dessa 10 prover analyserades sedan på Advia 1800. Först 

analyserades två låga prover, därefter två höga prover, därefter ytterligare två låga prover, 

därefter de två sista höga proverna och till sist de två sista låga proverna. Magnesium 

analyserades på samma sätt. Analysresultaten kontrollerades sedan avseende carry over med 

formeln (l1 – l2) / (h2 – l2) x 100 [%], där l = prov med låg koncentration och h= prov med hög 

koncentration. 
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RESULTAT 

Riktighet 

Analysen av kalcium visade att kalciumkoncentrationen (medelvärde av dubbelprover) i de 43 

proverna varierade mellan 0,585 mmol/L och 1,565 mmol/L då proverna analyserades med 

atomabsorptionsspektrofotometri. Då proverna analyserades på Advia 1800 varierade 

kalciumkoncentrationen mellan 0,880 mmol/L och 1,520 mmol/L vid den första analysen (25 

mars). Då proverna analyserades på nytt (1 april) låg kalciumkoncentrationen mellan 0,505 

mmol/L och 1,510 mmol/L. 

Då magnesiumkoncentrationen analyserades med atomabsorptionsspektrofotometri erhölls 

värden på mellan 0,470 och 0,535 mmol/L (medelvärde av dubbelprover). När samma prover 

analyserades på Advia 1800 uppmättes en magnesiumkoncentration på som lägst 0,510 

mmol/L och som högst 0,555 mmol/L. Alla medelvärden presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1: Uppmätt kalcium- respektive magnesiumkoncentration i 43 hemodialysprover. Värden är 
angivna som medelvärde av dubbelprov. Analysen är utförd dels med 
atomabsorptionsspektrofotometri (AAS), dels med spektrofotometrisk metod med instrumentet Advia 
1800. Kalciumkoncentrationen analyserades på Advia vid två tillfällen, 25 mars samt 1 april. 

 Kalciumkoncentration Magnesiumkoncentration 
Prov nr AAS 

[mmol/L] 
Advia (25/3) 
[mmol/L]  

Advia (1/4) 
[mmol/L]  

AAS 
[mmol/L] 

Advia 
[mmol/L] 

1 1,375 1,410 1,340 0,490 0,510 
2 1,310 1,500 1,230 0,515 0,540 
3 0,745 1,035 0,655 0,505 0,535 
4 1,335 1,415 1,295 0,495 0,520 
5 0,585 0,880 0,505 0,505 0,530 
6 1,375 1,355 1,340 0,495 0,515 
7 1,350 1,495 1,270 0,525 0,540 
8 1,485 1,520 1,440 0,530 0,555 
9 1,245 1,195 1,205 0,505 0,535 
10 1,385 1,495 1,340 0,515 0,540 
11 1,435 1,415 1,395 0,510 0,530 
12 1,255 1,410 1,145 0,510 0,525 
13 1,490 1,440 1,455 0,510 0,530 
14 1,500 1,475 1,470 0,515 0,535 
15 0,815 1,445 0,730 0,515 0,540 
16 1,465 1,475 1,415 0,515 0,540 
17 1,330 1,315 1,295 0,525 0,540 
18 1,455 1,430 1,415 0,525 0,530 
19 1,275 1,305 1,235 0,505 0,510 
20 0,915 1,365 0,835 0,535 0,535 
21 1,490 1,455 1,430 0,520 0,520 
22 1,505 1,490 1,485 0,535 0,540 
23 1,455 1,450 1,425 0,525 0,550 
24 1,455 1,445 1,405 0,483 0,535 
25 1,450 1,445 1,440 0,515 0,530 
26 1,230 1,175 1,175 0,505 0,535 
27 1,510 1,485 1,475 0,520 0,545 
28 1,400 1,490 1,360 0,525 0,545 
29 1,385 1,445 1,335 0,500 0,520 
30 0,680 1,095 0,590 0,510 0,535 
31 1,500 1,460 1,460 0,515 0,535 
32 1,555 1,500 1,510 0,520 0,535 
33 1,280 1,380 1,210 0,530 0,535 
34 1,345 1,410 1,295 0,515 0,535 
35 1,500 1,450 1,460 0,510 0,530 
36 1,535 1,500 1,500 0,510 0,535 
37 1,565 1,505 1,500 0,505 0,535 
38 1,555 1,490 1,495 0,505 0,535 
39 1,535 1,475 1,490 0,510 0,535 
40 1,530 1,485 1,485 0,510 0,535 
41 1,535 1,505 1,490 0,510 0,535 
42 1,010 1,205 0,915 0,510 0,540 
43 1,565 1,485 1,500 0,510 0,540 
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De värden som uppmätts med atomabsorptionsspektrofotometri och på Advia 1800 jämfördes 

sedan med varandra för kalcium respektive magnesium med analysprogrammet Analyse-it. 

 

Kalcium 

De medelvärden som uppmätts med atomabsorptionsspektrofotometri plottades mot 

medelvärdena som uppmätts på Advia 1800 (analys utförd den 25 mars). Statistikprogrammet 

skapade en regressionslinje med ekvationen 𝑦   = 0,464𝑥 + 0,776, där y = uppmätt 

koncentration med Advia 1800 och x = uppmätt koncentration med AAS. R2 –värdet 

beräknades till 0,6817. Se figur 4. 

 

 

Figur 4: Uppmätt kalciumkoncentration i 43 olika hemodialysvätskeprov (medelvärde av dubbelprov), 
analyserade med atomabsorptionsspektrofotometri (AAS), samt på instrumentet Advia 1800 (analys 
den 25 mars). Grå linje är en jämlikhetslinje med ekvationen 𝑦 = 𝑥 (perfekt överensstämmelse mellan 
de båda analysmetoderna). Svart linje är regressionslinje för de plottade värdena. 
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Analyse-it användes också för att konstruera ett Altman-Bland-diagram. Denna visade en bias 

på 7,5 %, dvs. att mätning med Advia 1800 ger värden som är 7,5 % högre jämfört med 

mätning med atomabsorptionsspektrofotometri. Programmet beräknade det 95-procentiga 

konfidensintervallet till mellan 1,6 och 13,3 procent.  Diagrammet visas i figur 5. 

 

 

Figur 5. Altman-Bland-diagram av kalcium. Jämförelse av uppmätt kalciumkoncentration i 43 prov 
med hemodialysvätska (medelvärde av dubbelprov), analyserade med 
atomabsorptionsspektrofotometri (AAS) samt på instrumentet Advia 1800 (analys den 25 mars). 
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Samma analys utfördes även med de värden som uppmättes på Advia 1800 den 1 april. 

Regressionslinjen beräknades då ha ekvationen 𝑦 = 1,0578𝑥 − 0,1298 (y = uppmätt 

koncentration med Advia 1800 och x = uppmätt koncentration med AAS), och R2-värdet 

0,996. Se figur 6. 

 

Figur 6: Uppmätt kalciumkoncentration i 43 olika hemodialysvätskeprov (medelvärde av dubbelprov), 
analyserade med atomabsorptionsspektrofotometri (AAS), samt på instrumentet Advia 1800 (reanalys 
den 1 april). Grå linje är en jämlikhetslinje med ekvationen 𝑦 = 𝑥 (perfekt överensstämmelse mellan 
de båda analysmetoderna). Svart linje är regressionslinje för de plottade värdena. 
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Då ett Altman – Bland-diagram konstruerades erhölls ett beräknat bias-värde på - 4,4 %. Det 

95-procentiga konfidensintervallet låg mellan minus 5,4 och minus 3,4 procent. Diagrammet 

visas i figur 7. 

 

 

Figur 7. Altman-Bland-diagram av kalcium. Jämförelse av uppmätt kalciumkoncentration i 43 
hemodialysvätskeprov (medelvärde av dubbelprov), analyserade med 
atomabsorptionsspektrofotometri (AAS) samt på instrumentet Advia 1800 (reanalys den 1 april). 
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Magnesium 

Även för magnesium plottades medelvärdena uppmätta med atomabsorptionsspektrofotometri 

mot medelvärdena uppmätta på Advia 1800. En regressionslinje infogades. Denna linje 

visades ha ekvationen 𝑦 = 0,472𝑥 + 0,2918 (y = uppmätt koncentration med Advia 1800 

och x = uppmätt koncentration med AAS). R2-värdes beräknades till 0,3279. Se figur 8. 

 

Figur 8. Uppmätt magnesiumkoncentration i 43 olika hemodialysvätskeprov (medelvärde av 
dubbelprov), analyserade med atomabsorptionsspektrofotometri (AAS), samt på instrumentet Advia 
1800. Grå linje är en jämlikhetslinje med ekvationen 𝑦 = 𝑥 (perfekt överensstämmelse mellan de båda 
analysmetoderna). Svart linje är regressionslinje för de plottade värdena. 
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Konstruktion av ett Altman-Bland-diagram visade en bias på 4,2 %. Det 95-procentiga 

konfidensintervallet beräknades ligga mellan 3,5 och 4,9 procent. Se även figur 9. 

 

 

Figur 9. Altman-Bland-diagram av magnesium. Jämförelse av uppmätt magnesiumkoncentration i 43 
hemodialysvätskeprov (medelvärde av dubbelprov), analyserade med 
atomabsorptionsspektrofotometri samt på instrumentet Advia 1800. 
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Tabell 2. Precisionsanalys av ett prov hemodialysvätska med låg kalciumkoncentration, utförd på 
Advia 1800. Provet analyserades avseende kalciumkoncentration minst fem gånger per dag under sju 
dagar. Den 26 mars, 8 april och 9 april gjordes reanalyser, vilket innebar att provet dessa dagar 
analyserades totalt tio gånger. Kalciumkoncentrationen mätt i mmol/L. 

Analysdag 25 
mars 

26 
mars 

26 
mars 

30 
mars 

31 
mars 

1 
april 

8 
april 

8 
april 

9 
april 

9 
april 

Uppmätta 
värden 
[mmol/L] 

0,84 0,55 0,55 0,47 0,47 0,48 0,48 0,53 0,51 0,50 

0,88 0,59 0,57 0,50 0,50 0,50 0,50 0,53 0,50 0,52 

0,89 0,60 0,58 0,50 0,52 0,52 0,51 0,53 0,51 0,51 

0,89 0,60 0,58 0,51 0,49 0,50 0,51 0,52 0,51 0,50 

0,89 0,59 0,58 0,50 0,51 0,51 0,51 0,52 0,52 0,51 

Medelvärde 
[mmol/L] 

0,878 0,586 0,572 0,496 0,498 0,502 0,502 0,526 0,510 0,510 

 

Utifrån dessa värden beräknades standardavvikelsen till 0,112 och variationskoefficienten till 

20,0 %. 

Precisionsanalysen av provet med hög kalciumkoncentration visade initialt ganska stabila 

värden. Dock skedde en plötslig sänkning av den uppmätta koncentrationen i slutet av 

analysperioden, då den uppmätta koncentrationen sänktes från i genomsnitt 1,456 mmol/L till 

i genomsnitt 0,674 mmol/L. En dag senare hade den uppmätta koncentrationen sjunkit 

ytterligare, till omkring 0,6 mmol/L. Alla värden presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. Precisionsanalys av ett prov hemodialysvätska med hög kalciumkoncentration utförd på 
Advia 1800. Prover analyserades avseende kalciumkoncentration minst 5 ggr per dag under sju dagar. 
Den 8 och 9 april gjordes reanalyser, vilket innebar att provet dessa dagar analyserades totalt 10 
gånger. Kalciumkoncentrationen mätt i mmol/L. 

Analysdag 25 
mars 

26 
mars 

30 
mars 

31 
mars 

1  
april  

8  
april 

8  
april 

9 
april 

9 
april 

Uppmätta 
värden 
[mmol/L] 

1,58 1,54 1,46 1,45 1,45 0,68 0,64 0,60 0,58 

1,58 1,55 1,48 1,48 1,45 0,67 0,56 0,59 0,58 

1,57 1,57 1,49 1,47 1,46 0,68 0,69 0,59 0,58 

1,58 1,55 1,48 1,48 1,46 0,67 0,68 0,58 0,58 

1,58 1,55 1,48 1,45 1,46 0,67 0,68 0,58 0,58 

Medelvärde 
[mmol/L] 

1,578 1,552 1,478 1,466 1,456 0,674 0,650 0,590 0,580 
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Med Excel 2013 beräknades standardavvikelsen till 0,441 och variationskoefficienten till 39,6 

%. 

På grund av misstanke om att kontakt med luft kunde leda till att den uppmätta 

kalciumkoncentrationen sjönk gjordes ytterligare undersökning på prov som förvarades 

stängda till analys. För dessa prov låg det låga kalciumprovet ganska stabilt runt 0,46–0,48 

mmol/L, medan det höga kalciumprovet visade en tydlig sänkning av den uppmätta 

koncentrationen, från omkring 1,3 till 1,0 mmol/L. Alla värden i denna analys presenteras i 

tabell 4. 

Tabell 4. Precisionsanalys av ett hemodialysprov med hög kalciumkoncentration och ett 
hemodialysprov med låg kalciumkoncentration, där proverna förvarats i lufttäta rör fram till analys. 
Analysen är utförd på instrumentet Advia 1800. Proverna analyserades avseende 
kalciumkoncentration fem gånger per dag under fyra dagar. Kalciumkoncentrationen är mätt i mmol/L 

 Kalcium, hemodialysprov, låg 
koncentration [mmol/L] 

Kalcium, hemodialysprov, hög 
koncentration [mmol/L] 

Analysdag 16 

april 

17 

april 

21 

april 

22 

april 

16 

april 

17 

april 

21 

april 

22 

april 

Uppmätta 
värden 
[mmol/L] 

0,46 0,43 0,45 0,51 1,32 1,23 1,10 1,04 

0,46 0,46 0,48 0,47 1,34 1,24 1,12 1,04 

0,47 0,47 0,47 0,48 1,32 1,24 1,13 1,04 

0,48 0,47 0,47 0,47 1,33 1,23 1,12 1,03 

0,47 0,47 0,48 0,48 1,33 1,24 1,13 1,05 

Medelvärde 0,470 0,460 0,470 0,482 1,330 1,236 1,120 1,040 

 

 

Magnesium 

Precisionsanalysen av magnesiumprovet gav stabila värden under hela analysperioden, då alla 

uppmätta koncentrationer låg mellan 0,51 mmol/L och 0,55 mmol/L. Se även tabell 5. 
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Tabell 5. Precisionsanalys av magnesium, utförd på Advia 1800. Ett prov analyserades avseende 
magnesiumkoncentration fem gånger per dag under sju dagar. Magnesiumkoncentrationen mätt i 
mmol/L. 

Analysdag 25 mars 26 mars 30 mars 31 mars 1 april 8 april 9 april 

Uppmätta 
värden 
[mmol/L] 

0,52 0,55 0,52 0,52 0,52 0,53 0,51 

0,53 0,55 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

0,52 0,55 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

0,54 0,55 0,53 0,53 0,52 0,53 0,53 

0,52 0,55 0,53 0,54 0,53 0,53 0,53 

Medelvärde 
[mmol/L] 

0,526 0,550 0,528 0,530 0,526 0,530 
 

0,526 

 

Utifrån dessa värden beräknades standardavvikelsen till 0,010 och variationskoefficienten till 

1,82 %. 

I tabell 6 visas en sammanställning av medelvärde, standardavvikelse och 

variationskoefficient för de tre proverna. 

Tabell 6. Sammanställning av precisionsanalys av kalcium respektive magnesium i tre 
hemodialysvätskeprover, med beräkningar av medelvärde, standardavvikelse (SD) och 
variationskoefficient i procent (CV%).  

 Kalcium, lågt prov Kalcium, högt prov Magnesium, prov 

Medelvärde 

[mmol/L] 

0,558 1,114 0,531 

SD 0,112 0,441 0,010 

CV% 20,0 39,6 1,82 

 

Kontroller 

Precisionsanalys gjordes även på de låga samt höga kalcium- och magnesiumkontrollerna 

som analyserats på Advia 1800. Dessa analyser visade stabila värden. Den låga 

kalciumkontrollen visade en standardavvikelse på 0,022 och en variationskoefficient på 1,09 

%, medan den höga kalciumkontrollen visade en standardavvikelse på 0,029 och en 

variationskoefficient på 0,90 %. Den låga magnesiumkontrollen hade en standardavvikelse på 

0,010 och en variationskoefficient på 1,24 %, och den höga magnesiumkontrollen hade en 
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standardavvikelse på 0,041 och en variationskoefficient på 2,61 %. Alla uppmätta 

koncentrationer, medelvärde, SD och CV % för kontrollerna visas i tabell 7. 

Tabell 7: Precisionsanalys av låg samt hög kalcium- och magnesiumkontroll med beräkningar av 
medelvärde, standardavvikelse (SD) och variationskoefficient i procent (CV %). 

Analys nr Kalcium, låg 
kontroll. 
Kalciumkonc 
[mmol/L] 

Kalcium, hög 
kontroll. 
Kalciumkonc 
[mmol/L] 

Magnesium, låg 
kontroll. 
Magnesiumkonc 
[mmol/L] 

Magnesium, hög 
kontroll. 
Magnesiumkonc 
[mmol/L] 

1 2,02 3,20 0,84 1,61 

2 1,99 3,18 0,84 1,58 

3 2,02 3,23 0,83 1,60 

4 2,07 3,25 0,84 1,61 

5 2,01 3,22 0,84 1,57 

6 2,01 3,22 0,84 1,57 

7 2,03 3,23 0,84 1,65 

8 2,07 3,24 0,84 1,61 

9 2,00 3,17 0,84 1,58 

10 2,03 3,22 0,81 1,58 

11 2,02 3,20 0,83 1,59 

12 2,02 3,20 0,84 1,58 

13 2,02 3,17 0,82 1,49 

14 2,03 3,14 0,81 1,50 

15 2,04 3,21 0,84 1,52 

16 2,06 3,24 0,84 1,62 

17 2,05 3,23 0,84 1,61 

Medel 2,029 3,210 0,834 1,581 
SD 0,022 0,029 0,010 0,041 
CV % 1,09 0,90 1,24 2,61 
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Linjäritet 

Kalcium 

Linjäritet analyserades på både serumprover och hemodialysprover. Serumprovet som 

analyserades avseende kalciumkoncentration hade ospätt en koncentration på 2,475 mmol/L. 

Utifrån detta värde beräknades den teoretiska koncentrationen för alla spädningssteg. Då detta 

prov späddes 1:2, skedde också en ungefärlig halvering av den uppmätta koncentrationen till 

1,195. För varje steg i spädningsserien skedde ytterligare en ungefärlig halvering av den 

uppmätta koncentrationen. Hemodialysprovet som användes till att undersöka linjäritet för 

kalciumkoncentration hade ospätt en koncentration på 1,47 mmol/L, vilket användes till att 

beräkna den teoretiska koncentrationen. Då prover späddes skedde också en ungefärlig 

halvering av den uppmätta koncentrationen för varje spädningssteg. Se tabell 8. 

Tabell 8. Spädningsserier av serum- samt hemodialysprov, analys avseende kalcium. Analysen utförd 
på instrumentet Advia 1800. Den beräknade koncentrationen utgår från att koncentrationen halveras 
för varje spädningssteg. Osp = ospätt prov 

 Serumprov Hemodialysprov 

Spädning Beräknad Ca-
koncentration 
[mmol/L] 

Uppmätt Ca-
koncentration 
[mmol/L] 

Beräknad Ca-
koncentration 
[mmol/L] 

Uppmätt Ca-
koncentration 
[mmol/L] 

Osp 2,475 2,475 1,470 1,470 

1:2 1,238 1,195 0,735 0,715 

1:4 0,619 0,580 0,368 0,360 

1:8 0,309 0,280 0,184 0,180 

1:16 0,155 0,145 0,092 0,085 

1:32 0,077 0,070 0,046 0,040 

1:64 0,039 0,030 - - 

1:128 0,019 0,015 - - 
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Utifrån dessa värden ritades grafer, som jämför beräknad och uppmätt koncentration. Dessa 

presenteras nedan i figur 10 och 11. Som dessa visar har de båda trendlinjerna R2-värden på 

över 0,99, och en ekvation som ligger mycket nära 𝑦 = 𝑥. 

 

Figur 10. Linjäritetsanalys avseende kalciumkoncentration i serumprov. Den beräknade 
koncentrationen jämförs med den uppmätta koncentrationen. 

 

 

Figur 11. Linjäritetsanalys avseende kalciumkoncentration i hemodialysvätska. Den beräknade 
koncentrationen jämförs med den uppmätta koncentrationen. 

 

 

y = 0,9997x - 0,0174
R² = 0,9996

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

U
p

p
m

ät
t 

ko
n

ce
n

tr
at

io
n

 [
m

m
o

l/
L]

Beräknad koncentration [mmol/L]

Spädning, serum, Ca

y = 1,0025x - 0,0094
R² = 0,9999

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

U
p

p
m

ät
t 

ko
n

ce
n

tr
at

io
n

 [
m

m
o

l/
L]

Beräknad koncentration [mmol/L]

Spädning, hemodialysvätska, Ca



27 
 

Magnesium 

Linjäritet undersöktes även för magnesium med både serum- och hemodialysprov. 

Serumprovet som analyserades avseende magnesiumkoncentration hade initialt en 

koncentration på 2,02 mmol/L. Detta värde användes till att beräkna den teoretiska 

koncentrationen för alla spädningssteg. Även för detta prov skedde en ungefärlig halvering av 

den uppmätta koncentrationen för varje steg i spädningsserien.  

Provet som användes för att undersöka linjäritet för magnesiumkoncentration i 

hemodialysprov låg initialt på 0,54 mmol/L. Utifrån detta beräknades den teoretiska 

koncentrationen. Även för detta prov skedde en ungefärlig halvering av den uppmätta 

koncentrationen för varje steg i spädningsserien. Samtliga värden för både serum- och 

hemodialysprov presenteras i tabell 9. 

 

Tabell 9. Spädningsserier av serum- samt hemodialysprov, analys avseende magnesium. Analysen 
utförd på instrumentet Advia 1800. Den beräknade koncentrationen utgår från att koncentrationen 
halveras för varje spädningssteg. Osp = ospätt prov 

 Serumprov Hemodialysprov 

Spädning Beräknad Mg-
koncentration 
[mmol/L] 

Uppmätt Mg-
koncentration 
[mmol/L] 

Beräknad Mg-
koncentration 
[mmol/L] 

Uppmätt Mg-
koncentration 
[mmol/L] 

Osp 2,020 2,020 0,540 0,540 

1:2 1,010 1,080 0,270 0,275 

1:4 0,505 0,570 0,135 0,135 

1:8 0,253 0,320 0,068 0,075 

1:16 0,126 0,180 0,034 0,035 

1:32 0,063 0,115 0,017 0,020 

1:64 0,032 0,055 - - 

1:128 0,016 0,030 - - 
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Dessa värden användes för att rita grafer, där den beräknade koncentrationen jämförs med den 

uppmätta koncentrationen. Dessa grafer presenteras nedan i figur 12 och 13. Även för 

magnesiumproverna syns trendlinjer med R2-värden på över 0,99, och en ekvation som ligger 

mycket nära 𝑦 = 𝑥. 

 

Figur 12. Linjäritetsanalys avseende magnesiumkoncentration i serumprov. Den beräknade 
koncentrationen jämförs med den uppmätta koncentrationen. 

 

 

Figur 13. Linjäritetsanalys avseende magnesium i hemodialysvätska. Den beräknade koncentrationen 
jämförs med den uppmätta koncentrationen. 
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Carry over 

Kalcium 

Vid carry over-bedömningen av kalcium visade det låga provet som lägst koncentrationen 

0,63 mmol/L (innan analys av högt prov) och som högst 0,69 mmol/L (efter analys av högt 

prov). Hela analysserien visas i tabell 10. Beräkning av carry over enligt formeln (l1 – l2) / (h2 

– l2) x 100 [%] gav resultatet 0,48 % då beräkningen gjordes med den första sekvensen hög – 

låg, och 0,98 % då beräkningen gjordes med den andra sekvensen hög – låg.  

 

Tabell 10. Carry over-analys av kalcium. Ett hemodialysprov användes som lågt prov medan ett 
serumprov användes som högt prov. 

 Låg Låg Hög Hög Låg Låg Hög Hög Låg Låg 

Konc 
[mmol/L] 

0,63 0,66 2,71 2,74 0,68 0,67 2,71 2,71 0,69 0,67 

 

Magnesium 

Då magnesium bedömdes gällande carry over mättes koncentrationen i det låga provet till 

0,51 – 0,52 mmol/L både innan och efter analys av det höga provet. Hela analysserien visas i 

tabell 11. Då beräkning gjordes enligt ovanstående formel blev carry over-effekten 0,69 % då 

den första sekvensen hög – låg användes och 0,68 % vid beräkning med den andra sekvensen 

hög – låg.  

 

Tabell 11. Carry over-analys av magnesium. Ett hemodialysprov användes som lågt prov medan ett 
serumprov användes som högt prov. 

 Låg Låg Hög Hög Låg Låg Hög Hög Låg Låg 

Konc 
[mmol/L] 

0,51 0,52 1,95 1,96 0,52 0,51 1,95 1,97 0,52 0,51 
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DISKUSSION 

Riktighet 

Riktighetsanalysen visar att det finns skillnader gällande vilken koncentration som uppmäts 

med atomabsorptionsspektrofotometri och vilken koncentration som uppmäts med Advia 

1800. Detta gäller mätning av både kalcium- och magnesiumkoncentration.  

Då kalcium analyserades för riktighet första gången, med de värden som uppmättes på Advia 

den 25 mars, sågs en relativt god korrelation, med ett R2-värde på 0,6817. Vid denna analys 

verkar det främst vara för de höga kalciumkoncentrationerna (över 1,2 mmol/L) som 

överensstämmelsen mellan AAS och Advia är stark. Dessa höga värden samlas alla nära den 

linje som visar ekvationen y = x (se figur 4). För de låga värdena (under 1 mmol/L) förefaller 

Advia däremot konsekvent mäta en betydligt högre koncentration än vad som uppmättes med 

hjälp av AAS. Vid analysen sågs också en relativt hög bias på 7,5 % och ett brett 95-

procentigt konfidensintervall. Trots detta visar figur 5 att en stor del av värdena ligger utanför 

konfidensintervallet. Detta pekar på en dålig överensstämmelse mellan de båda metoderna. 

Vid den andra analysen av kalcium, då värdena som uppmättes på Advia den 1 april 

användes, var korrelationen mellan de båda analysmetoderna mycket stark, med ett R2- värde 

på 0,996. Studium av figur 6 visar på en mycket stark överensstämmelse. Dock ger Advia 

konsekvent något lägre värden än de som uppmättes med AAS, med en bias = - 4,4 %. 

Altman-bland-diagrammet för denna analys visar ett mindre konfidensintervall, dock med stor 

del av värdarna utanför detta intervall. Även här ses alltså en dålig överensstämmelse. 

Magnesiumanalysen visar en relativt svag korrelation, med ett R2-värde på 0,3279. Figur 8 

visar att det främst en punkt (0,483; 0,535) som avviker från de andra. För detta prov mättes 

alltså en betydligt högre magnesiumkoncentration vid analys på Advia 1800 jämfört med 

AAS, och skillnaden i mätresultat mellan de båda analysmetoderna är större än för övriga 

prov. Då skillnaden är så pass stor borde detta prov ha analyserats om för att se huruvida det 

blivit något fel vid koncentrationsmätningen i detta prov. Om detta prov exkluderas från 

analysen erhålls bättre värde för korrelation mellan de båda analysmetoderna. 

Figur 8 och 9 visar att de värden som uppmätts på Advia för magnesiumkoncentration 

konsekvent ligger något högre än de värden som uppmätts med AAS, med en bias på 4,2 %. 

Altman-Bland-diagrammet visar dock att en större del av värdena ligger inom det 95-

procentiga konfidensintervallet jämfört med kalcium. 
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Precision 

Precisionsanalysen av det låga och det höga kalciumprovet visade oväntat resultat då det 

visade sig att den uppmätta kalciumkoncentrationen plötsligt sänktes. För det låga 

kalciumprovet skedde detta i precisionsanalysens början, mellan den första och andra dagen 

provet analyserades. För det höga kalciumprovet sågs en kraftig sänkning två veckor in i 

analysperioden. Provet hade då inte analyserats på en vecka, och det är därför omöjligt att 

säga om sänkningen var kontinuerlig under denna vecka eller skedde i ett plötsligt hopp. 

Dessa plötsliga sänkningar gjorde att de beräknade värdena för standardavvikelse och 

variationskoefficient blev mycket höga. 

En misstanke uppstod om att de sjunkande kalciumvärdena berodde på att kalciumet i 

dialysvästskan reagerade med luft. Detta skulle innebära att reaktion skedde då rören stod 

öppna, och skulle förklara varför koncentrationen verkade sjunka för varje analys som 

gjordes. För varje analys minskade dessutom vätskeinnehållet i rören, som gick från att vara 

nästan fulla till att vara halvtomma, vilket skulle innebära att den kvarvarande vätskan kunde 

reagera med luft i röret även då rören var tillslutna. Därför gjordes ytterligare en 

precisionsanalys av ett högt och lågt kalciumprov, som fördes över till mindre, lufttäta rör 

som hölls stängda ända tills att rörets innehåll analyserades. Även här sågs dock en tydlig 

sänkning av uppmätt kalciumkoncentration i det höga kalciumprovet. I detta sjönk 

medelkoncentrationen från i genomsnitt 1,33 mmol/L till i genomsnitt 1,04 mmol/L mellan 

den 16 och 22 april. I det låga provet var koncentrationen dock stabil, runt 0,46–0,48 mmol/L. 

Denna analys visar att luft inte är förklaringen till att den uppmätta kalciumkoncentrationen 

sjunker. 

Till skillnad från precisionsanalysen av kalcium gav precisionsanalysen av magnesium gott 

resultat. Den koncentration som uppmättes varierade föga mellan de olika analysdagarna och 

de beräknade värdena för standardavvikelse och variationskoefficient blev låga. 

Precisionsanalyserna av låg och hög kalcium- och magnesiumkontroll gav också bra resultat 

och visar låg spridning i mätningarna. Detta pekar på att de avvikande resultaten vid 

precisionsanalys av kalcium i hemodialysproverna beror på att något händer med proverna, 

inte på fel i analysmetoden. 

De uppmätta värdena från precisionsanalyserna av kontroller kan jämföras med motsvarade 

siffror för AAnalyst 200 Atomic Absorption Spectrometer. (Detta instrument köptes in akut, 

efter att den tidigare atomabsorptionsspektrofotometern gått sönder, varför inga 
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precisionsanalyser av hemodialysprover gjordes vid införandet av detta instrument.) På detta 

instrument beräknades den låga kalciumkontrollen ha en standardavvikelse på 0,02 och en 

variationskoefficient på 0,99 %, medan den höga kalciumkontrollen hade en 

standardavvikelse på 0,04 och en variationskoefficient på 1,21 %. Den låga 

magnesiumkontrollen hade en standardavvikelse på 0,01 och en variationskoefficient på 1,46 

% och den höga magnesiumkontrollen hade en standardavvikelse på 0,03 och en 

variationskoefficient på 1,54 %. Alla dessa värden ligger nära de värden som uppmättes på 

Advia 1800 (jfr med tabell 7), särskilt vad gäller standardavvikelse men också 

variationskoefficient. 

De kalcium- och magnesiumkoncentrationer som erhållits då kontrollerna analyserades på 

Advia 1800 (tabell 7) kan också jämföras med de värden på kontrollerna som är godkända vid 

analys med AAnalyst 200 Atomic Absorption Spectrometer. På 

atomabsorptionsspektrofotometern ska den låga kalciumkontrollen ligga mellan 2,02 och 2,16 

mmol/l och den höga kalciumkontrollen mellan 2,99 och 3,15 mmol/L, medan den låga 

magnesiumkontrollen ska ligga mellan 0,74 och 0,84 mmol/L och den höga 

magnesiumkontrollen mellan 1,37 och 1,53 mmol/L. Dessa värden kan jämföras med tabell 7. 

Jämförelsen visar att för den låga kalciumkontrollen ligger värdena som uppmätts på Advia i 

den lägre delen av det godkända intervallet för AAS, medan den höga kalciumkontrollen 

ligger något över det godkända intervallet. Jämförs magnesiumkontrollerna ses att den låga 

magnesiumkontrollen ligger i övre delen av det godkända intervallet för AAS, medan den 

höga magnesiumkontrollen ligger över det godkända intervallet. Magnesiumkoncentrationen i 

kontrollerna blir alltså något högre vid mätning på Advia 1800, precis som för 

hemodialysproverna. Liksom analysen av riktighet pekar detta på att det finns skillnader 

mellan de båda analysmetoderna. Vid ett eventuellt byte av metod kan därför de godkända 

intervallen för kontroller behöva modifieras.  

 

Linjäritet 

I både serumproven och hemodialysproven visades en stark linjäritet i hela det uppmätta 

området, med höga R2-värde och räta linjer vars ekvation ligger nära y = x, dvs. en nästan 

perfekt överensstämmelse mellan den beräknade och den uppmätta koncentrationen. En 

kalibreringskurva är alltså också linjär inom detta område och kan därför användas till att 

beräkna koncentration utifrån uppmätt absorbans. Detta bör innebära att analys är möjlig för 
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koncentrationer inom detta område och att det är möjligt att analysera även prov med mycket 

låga koncentrationer av de aktuella ämnen och få korrekta mätresultat. Detta pekar på att det 

faktiska mätområdet kan sträcka sig till lägre koncentrationer än vad Siemens garanterar för 

de använda analyskitten, där det beskrivna analysintervallet (i serum/plasmaprov) är 0,25 – 

3,75 mmol/L för kalcium och 0,29 – 2,06 mmol/L för magnesium (14, 15). Analysen visar 

tydligt att linjäritet råder inom det mätintervall som är aktuellt för dessa metoder, dvs. runt 1,5 

mmol/L för kalcium och 0,5 mmol/L för magnesium.  

 

Carry over 

Carry over-effekten beräknades till mindre än 1 % för både kalcium och magnesium. Detta är 

antagligen ingen egentlig carry over-effekt utan beror förmodligen på variansen i 

mätmetoden. Som precisionsanalyserna visade ligger variationskoefficienten för 

magnesiumproverna på 1,82 % och för kalcium (låg kontroll) på 1,09 %. En skillnad på en 

procent kan därför förklaras av metodens osäkerhet. 

 

Sammanfattande diskussion 

Kalcium 

Värden för både linjäritet och carry over ligger bra för kalcium, med en tydlig linjäritet i hela 

det analyserade mätområdet och en negligerbar carry over-effekt. Däremot kan problem ses 

vad gäller precision och i viss mån också riktighet. Det stora problemet med kalciumanalysen 

ligger i de plötsliga sänkningarna av uppmätt koncentration, vilket upptäcktes under 

precisionsanalysen. En teori var att detta berodde på att kalciumproverna på något vis 

reagerade med luft, men detta verkade inte stämma, då sänkning av uppmätt koncentration 

syntes även då proverna bevarades i lufttäta rör fram tills analys. Däremot är det möjligt att 

kalcium reagerar med något annat i själva dialysvätskan och att denna reaktion omöjliggör 

detektion av kalcium. Egentligen borde alla hemodialysprover ha ett kalciumvärde runt 1,5 

mmol/L. Att vissa prover visar ett lågt värde även då de analyserades med AAS (exempelvis 

prov 3, 5, 15, 20 och 30, jfr tabell 1) tyder på att den eventuella kalciumreaktionen i 

dialysvätskan inte bara komplicerar analysen med Advia, utan att också analysen med AAS 

påverkas. (Observera att prov 1-30 iordningställdes en tid innan denna undersökning 

påbörjades, varför dessa prov kan ha hunnit påbörja en reaktion innan analyserna utfördes.)  
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Ifall problemet ligger i att kalcium reagerar i hemodialysvätskan över tid kan 

precisionsanalysen ignoreras, då de avvikande värdena beror på reaktion i provet och inte på 

en felaktig analysmetod. Tabell 2 och 3 visar också att de uppmätta kalciumkoncentrationerna 

ligger stabilt inom en och samma analysdag. Precisionen inom varje enskild dag är alltså bra. 

De analyser som gjorts på kalcium i denna uppsats räcker inte för att säga att det är möjligt att 

byta analysmetod från AAS till Advia 1800. Vidare undersökningar krävs. I första hand bör 

en ordentlig precisionsanalys göras på hemodialysprover på AAnalyst 200 Atomic Absorption 

Spectrometer (observera att detta inte gjordes då instrumentet införskaffades). Om även detta 

instrument visar sjunkande kalciumkoncentration pekar detta på att problemet finns i 

provmaterialet och inte i analysmetoden, vilket skulle kunna möjliggöra ett metodbyte. Man 

skulle också kunna göra en ny riktighetsanalys, men då se till att alla prover analyseras både 

på Advia 1800 och AAnalyst 200 Atomic Absorption Spectrometer samma dag som de 

anländer till laboratoriet, för att den eventuella kalciumreaktionen i proverna ska vara så liten 

som möjligt. Om ett metodbyte införs bör man i så fall tänka på att alla hemodialysprover bör 

analyseras samma dag som de anländer till laboratoriet, för att få ett så korrekt mätvärde som 

möjligt. 

Om de fortsatta analyserna pekar på fel i analysmetoden snarare än reaktion i dialysproverna 

kan en undersökning göras med ett annat kalciumreagenskit. Siemens har nämligen ytterligare 

ett analyskit för kalcium. Även detta kit är avsett att analysera kalciumkoncentration i 

serum/plasma samt urin, men baseras på en reaktion mellan kalcium och Arsenazo III, vilket 

ger ett lila komplex (25). Det är möjligt att detta kit ger bättre analysvärden. 

 

Magnesium 

Analysen av magnesiumkoncentration i hemodialysprover visar bra värden för precision, 

linjäritet och carry over. Riktighetsanalysen för magnesium ger inte så stark korrelation 

mellan AAS och Advia, och Advia ger också konsekvent något högre mätvärden än AAS. 

Alla prover ligger dock kring det önskade värdet på 0,5 mmol/L, utan några större avvikelser. 

Det förefaller därför som om det borde vara möjligt att byta metod för analys av magnesium i 

hemodialysvätska. Dock bör man kanske kompensera för Advias något högre mätvärden, 

exempelvis genom att dra av 4,2 % (biasen) på varje prov. Även de godkända intervallerna för 

kontrollerna bör ändras, då även kontrollerna konsekvent fått högre värden vid mätning på 

Advia 1800 jämfört med AAnalyst 200 Atomic Absorption Spectrometer. 
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Samhällsaspekter 

Ett byte av analysmetod har främst betydelse för personalen på enhetens specialkemi, 

laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ. Att övergå från AAS till att analysera med Advia 

1800 ger personalen både säkerhetsmässiga och tidsmässiga fördelar. Det innebär också att 

analyser av hemodialysvätska bli klara snabbare, vilket gör att man tidigare kan upptäcka 

eventuella problem med hemodialysapparaterna/hemodialyskoncentratet, vilket också ger 

sjukhusets dialyspatienter en säkrare behandlingssituation.  

 

Slutsats: Denna uppsats kan inte visa att det är möjligt att byta metod för analys av kalcium i 

hemodialysvätska, utan vidare undersökningar krävs. Det borde dock vara möjligt med ett 

metodbyte vad gäller analys av magnesiumkoncentration i hemodialysvätska, även om man 

kanske behöver kompensera för de något högre mätvärden som erhålls med den nya 

analysmetoden. 
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