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Instrumentering og organisering i ett fremtidsperspektiv
Analysehallen Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, TLMB

Prosjektleder og avdelingsleder: Kariann Vangen Frøystein

Menneskelig nær – faglig sterk



2

Opptaksområde 2018

Opptaksområde: ca. 510.000 innbyggere (530.000 PHV) 

Vestby kommune til Sykehuset Østfold 2.mai 2018

Menneskelig nær – faglig sterk

Menneskelig nær – faglig sterk

Opptaksområdet utvides med Kongsvingerområdet i 2019 

Spesialisthelsetjenestetilbudet i Kongsvinger‐regionen 
skal overføres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus 
universitetssykehus HF fra 1. januar 2019 (prehospitale 
tjenester skal overføres til Oslo universitetssykehus HF)
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Foretaksmøtet vedtok 29. juni 2017:

Fremtidig befolkningsvekst i Akershus 
sykehusområde

Potensialet ved et tettere samarbeid

Kommunene og brukere av Kongsvinger sykehus 
ønsket endringen

Begrunnelse

Kongsvinger sykehus overføres til Akershus 
universitetssykehus HF

Fødetilbudet skal videreføres som i dag

Det legges til grunn at overføringen skal skje 
1. januar 2019



3

Menneskelig nær – faglig sterk

Barne- og 
ungdomsklinikken
Erik Borge Skei
direktør

Kvinneklinikken
Pernille Schjønsby   
direktør

Medisinsk 
divisjon
Anita Schumacher
direktør

Kirurgisk divisjon
Anne Karin Lindahl 
direktør

Divisjon for 
psykisk helsevern
Øystein Kjos 
direktør

Føde og barsel

Gynekologi

Forskning

Polikliniske tjenester

Kontortjenester

Barn og ungdom

Nyfødt

Habilitering

Poliklinikk

Barn og unges 
psykiske helse

Forskning og utvikling

Leger

Stabs- og 
kontortjenester

Administrerende direktør
Øystein Mæland

Akuttpsykiatri

Alderspsykiatri

Barne- og 
ungdomspsykiatri

Distriktspsykiatrisk 
senter 

Forskning og utvikling

Rus og avhengighet

Spesialpsykiatri

Voksenhabilitering

Anestesi

Bryst/endokrin

Dagkirurgisk senter

Gastrokirurgi

Kar/thoraxkirurgi

Palliativt senter

Sentraloperasjon 

Sterilforsyning

Urologi  

Øre-nese-hals 

Akuttmedisin
Endokrinologi
Geriatri/generell
indremedisin
Infeksjonssykdommer
Lungesykdommer
Nevrologi og klinisk
nevrofysiologi
Forskning
Senter for Kliniske 
fellesfunksjoner
Blodsykdommer
Fordøyelses-
sykdommer
Hjertesykdommer
Onkologi
Medisinsk-
overvåkning
Nyresykdommer
Medisinske 
kontortjenester

Universitetet 
i Oslo
Pål 
Gulbrandsen, 
leder

Ortopedisk klinikk
Inge Skråmm 
direktør

Leger

Pleie

Kontortjenester

Forskning

03.04.2018

Divisjon for diagnostikk 
og teknologi
Janne Pedersen
direktør

Bildediagnostisk avdeling

Tverrfaglig laboratorium og 
medisinsk biokjemi

Immunologisk og 
transfusjonsmedisinsk 
avdeling

Avdeling for patologi

Avdeling for mikrobiologi og 
smittevern

Medisinsk teknologi og e-
Helse

Divisjon Facilities 
Management
Morten Bendiksen 
direktør

Barnehagene

Drift og vedlikehold

Eiendomsforvaltning og
-utvikling

Mat & Drikke 

Renhold og hygiene

Sikkerhet og service

Logistikk

Servicesenteret

Viseadministrerende direktørEnhet for medisin og helsefag
Enhet for økonomi og finans
Enhet for kommunikasjon
Enhet for HR Foretaksrevisor

Forsknings- og innovasjonsdirektør

Menneskelig nær – faglig sterk

Organisasjonskart TLMB
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Storbysykehuset i Akershus
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 Et komplett storbysykehus
- leverer alle typer tjenester - elektiv og poliklinisk 
- til hele befolkningen i sitt opptaksområde
- fra nyfødte til lindrende behandling i pasienters siste livsfase

 Landets største akuttsykehus
 Universitetssykehus med betydelig forsknings- og utdanningsaktivitet

Menneskelig nær – faglig sterk

Hva driver vi med?

Sykehusets kjerneoppgaver:

1.Pasientbehandling

2.Forskning

3.Utdanning

4.Pasientopplæring



5

Menneskelig nær – faglig sterk

Sykehusets aktivitet i tall
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Opptaksområdet ble utvidet 01.01.2011.

Antall polikliniske konsultasjoner psykiatri
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Opptaksområdet ble utvidet 01.01.2011.

Antall polikliniske konsultasjoner somatikk

Aktivitet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Døgnopphold somatikk 53 536 56 431 62 640 62 192 62 489 62 637 60 149

Dagbehandling somatikk 41 171 47 282 25 488 27 516 28 300 30 515 32 216

Poliklinikk somatikk 208 245 220 292 231 176 248 343 264 230 289 198 293 934

Poliklinikk psykisk helse/TSB 184 991 186 743 197 669 206 942 214 484 215 769 208 464

Antall fødsler 5 130 5 260 4 655 5 088 5 053 4 969 4 647

DRG‐poeng 73 564 80 680 80 857 82 074 85 345 89 165 90 075

Menneskelig nær – faglig sterk

God pasientbehandling – sentrale oppfølgingsområder 

• Fristbrudd og pakkeforløp for kreft 
innen enkelte fagområder

• Pasienter som har passert tentativ 
oppmøtetid (etterslep)

• Prioriteringsregelen

• Pasientovernattinger i korridor

• Økonomien er i regnskapsmessig 
balanse i 2017, men betydelig bak 
budsjettert overskuddskrav
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2018 670
senger
somatikk 300 

senger
psykisk helsevern 

og rus

8900
ansatte

6,74 millioner 
laboratorie-

analyser
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Instrumentering og organisering i ett fremtidsperspektiv
Analysehallen Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, 

TLMB

Prosjekt

I 2017/2018 har det vært gjennomført et prosjekt for å planlegge etablering av ny og utvidet 
automasjon. Formålet med prosjektet var å forberede en utskiftningsprosess av dagens utstyrspark 
og at man utreder å øke omfanget av automatisert laboratoriediagnostikk i felles tverrfaglig 
analysehall. 

Investeringsbehov

Analysehallen med automasjonsbåndet ble etablert ifbm. innflytting i nytt sykehus 1.oktober 2008. 
Bånd og instrumentering ble valgt ifbm. innkjøpsprosess allerede i 2004/2005 og deler av 
løsningen ble tatt i bruk allerede i 2005/2006. Dette området er i rivende utvikling og teknologien 
som var svært moderne i 2004 er nå utdatert og instrumentene krever stadig mer og mer 
vedlikehold for å kunne driftes 24/7/365. Sykehusets kliniske virksomhet er helt avhengig av at 
sikker og stabil drift på laboratoriet for å få stilt riktig diagnose og for oppfølging og behandling av 
pasientene. 

Prosjektet er stort og det er krevende å installere så mange instrumenter til automasjonen og 
arbeidet må påregnes å ta inntil tre år. 



7

Menneskelig nær – faglig sterk

Analysehallen
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Analysehallen i 2018

Helautomatisk diagnostikktilbud i dag:

• Hematologi

• Klinisk kjemi

• Immunologi (hjertemarkører, medikamenter og hormoner og infeksjonsimmunologi)

• Koagulasjon

Fordeler med automasjon:

• Bedrer kvaliteten ved å reduserer muligheten for menneskelige feil

• Raskere analysesvar 

• Automasjon er personellbesparende

• Automatiserer «kjedelige» og reperterbare jobber (korking, sentrifugering, 
avpipettering, transport av prøver….osv.)

Menneskelig nær – faglig sterk

Instrumentering og organisering i ett fremtidsperspektiv

Prosjektet finner støtte i vår nye 
Utviklingsplan:
6.2.1. Pasientene skal oppleve å få god og 
sammenhengende  behandling på sykehuset, 
og slippe unødig ventetid
6.3.2. Ta i bruk ny kunnskap og teknologi
6.6.4. Fremme innovasjon
6.7.4. Øke produktiviteten

Rask diagnostikk vil gi kortere liggetid og 
bedre kapasitet på sykehuset.



9

Menneskelig nær – faglig sterk

Prosjektorganisering, Styringsgruppen
Rolle i prosjektet Navn Stilling, enhet Ansvar og rolleavklaring ifht.

linjen

Styringsgruppeleder Janne Pedersen Divisjonsdirektør DDT

Styringsgruppemedlem Teresa R. Knutsen Avdelingsleder, IMTRA

Styringsgruppemedlem Merete Holth Avdelingsleder, MIKS

Styringsgruppemedlem Trine Brenna Avdelingsleder, MTE

Styringsgruppemedlem Ying Chen
Ulla Randen

Avdelingsleder, PA Ying sluttet i juni 2017

Prosjektleder Kariann Vangen Frøystein Avdelingsleder TLMB

Prosjektdeltaker Truls Michael Leegaard Avdelingsoverlege, MIKS

Prosjektdeltaker Trude Haga Flatås Seksjonsleder, TLMB

Prosjektdeltaker Monika Bergseth Erlandsen Seksjonsleder, TLMB

Prosjektdeltaker Bente Anita Grande Karlsen
Guri Joranger
Beate Tandberg Wangen

Seksjonsleder, IMTRA
Fagbioingeniør, IMTRA
Seksjonsleder, IMTRA

Slutten i oktober 2017

Oktober-desember 2017
Fra Januar 2018

Prosjektdeltaker Monica Nyheim Overingeniør, MTE

Prosjektdeltaker Astrid Nylander Almaas Lege i spesialisering, BUK Deltok under milepæl 1 og 2

Prosjektdeltaker Sathia Sahadevan Verneombud, TLMB

Prosjektdeltaker Elisabeth Lysaker Foretakstillitsvalgt NITO, Ahus

Menneskelig nær – faglig sterk

Instrumentering og organisering i ett fremtidsperspektiv

Milepæler: 

M1: På hvilke områder ønsker klinikken å redusere svartiden 

M2: Hva vil økt automasjon bety for kapasitet og liggetid på sykehuset 

M3: Hvilke nye områder skal automatiseres, behov for DDT og tekniske 
muligheter

M4: Hvordan kan denne investeringen gjennomføres (business case feks. 
reduserte priser på reagenser)

M5: Arealbehov/omdisponeringer

M6: Plan for hvordan utskiftning av automasjonsbånd og instrumenter kan 
gjennomføres 
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Milepæl 1 og 2

M1: På hvilke områder ønsker klinikken å redusere svartiden 

Klinikken har fått muligheter til å komme med tilbakemeldinger og 
prosjektleder har fått noen innspill. Dette er i tråd med M3.

M2: Hva vil økt automasjon bety for kapasitet og liggetid på sykehuset 

Punktet er vanskelig å tallfeste, men raskere svar på for eksempel MRSA, og 
luftveisdiagnostikk vil bety raskere avklaringer for klinikken når det gjelder 
isolasjon. Rask diagnostikk kan også bety at flere pasienter kan snus i 
Akuttmottaket. Kun positive tilbakemeldinger på dette fra klinikken.

Det er ønskelig å gjennomføre en nullpunktsanalyse i forkant av endringene for 
deretter å gjennomføre en ny analyse etter at endringene er implementert.

Menneskelig nær – faglig sterk

M3: Hvilke nye områder skal automatiseres, behov for DDT og tekniske 
muligheter

Prosjektgruppen foreslår at følgende nye fagområder/analyser bør utredes 
fullautomatisert i «ny analysehall»:

Fagområder/instrumenter:

Mikrobiologi:

• Luftveispakken

• SOS analyser (Seksuelt Overførbare Sykdommer)

• MRSA/VRE/CPE

• Spinalvæske (virus og bakterier)

• Hepatittpakke (molekylærbiologi)

• Infeksjonsimmunologi (all infeksjonsimmunologi minus IGRA og RIBA 
(immunoblot)) 

• GBS (sepsis hos nyfødte)

• TB

• Legionella/PCP
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Milepæl 3

Medisinsk biokjemi:

• Medikamenter

• Misbruksanalyser-screening

• Proteinanalyser

• Elfo

• HbA1C

• Kromatografi

Blodbank:

• Allergi 

• Blodtypeserologi 

• Pasienter-forlik

• Blodgivere

• Gravide-titrering av antistoffer

• Blodtypeserologi: Fenotyping og genotyping

Menneskelig nær – faglig sterk

Milepæl 3

Fremtidige ønsker:

• DQ2 og DQ8

• SNP (hemokromatose og leiden bla.)

• Ekstraksjon-forberedelse til analyse

• Flowcytometri

• Cellegjenkjenning 

• Fæces (virus/bakterier og parasitter)

• Patologi: HPV og væskebasert cytologi

• Utsædsmaskin
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Milepæl 3

Prosjektgruppen foreslår at følgende pre- og post analytiske funksjoner bør utredes i «ny 
analysehall»:

Pre- og postanalytiske funksjoner:

• Farge på kork blir detektert

• Hemolyse/icterus/turbidumetri i automasjonen ikke i instrumenter

• Fleksibilitet mht. rør, barnekopper og urinbeger osv.

• Kjøleskap med automatisk etterrekvirering og kasting av prøver

• Biobankmuligheter

• Fryseskap med automatisk etterrekvirering

Menneskelig nær – faglig sterk

Milepæl 3

Sømløst rørpostsystem/bånd: Hvordan forenkle dagens prøvemottak fra 
Roberta* til bånd. Hva må på plass for å få en «sømløs» løsning:

• Ønsker registrering av prøvetakingstidspunkt via skanning av pasient (ID-
kontroll), prøvetaker (elektronisk sporing, i dag er dette manuelt vha. lister)

• Skille ut prøver som må ha klinisk vurdering, som eksempel en stor andel 
prøver til mikrobiologi

• Innmat til rørpost og modul som tømmer rørpostpatronen rett inn i 
automasjonen ved hjelp av en bulkloader eller lignende

*Roberta, robot, pakker prøver ut av rørpostpatronene 
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M4: Hvordan kan denne investeringen gjennomføres (business case feks. 
reduserte priser på reagenser)

Antatt potensielle gevinster ved å investere

• Utvidelse av dagens automasjonslinje vil kunne bidra til mer effektive pasientforløp 
og gi effekt i forhold til redusert liggetid og en bedre utnyttelse av kapasiteten i 
sykehuset. 

• Redusert personellbehov både på analyseseksjonene og på Prøvemottak når hele 
automasjonen er tatt i bruk i slutten av 2020. Personalet kan benyttes til prøvetaking 
hvor det er stor økning og behov for ytterligere personell.

• Reduserte utgifter til service på instrumenter og automasjonsbånd i to år i forbindelse 
med garanti på nytt utstyr.

• Reduserte varekostnader til reagenser og forbruksutstyr på ny instrumentering pga. 
stort anbud og omfattende avtale.

• Økte inntekter pga. høy kapasitet og lave svartider innenfor nye fagområder fra 2022

Businesscase er ferdigstilt og vi venter nå på avklaringer rundt investeringsmidler 
for 2019 
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M5: Arealbehov/omdisponeringer

Prosjektgruppen har vurdert tre mulige areal for nytt automasjonsbånd og 
instrumenter. 

Valget falt tilslutt på følgende løsning:

Etablere en ny Analysehall i halvautomatisk område. Alle vegger kan rives, 
lettvegger, søyler beholdes. Denne løsningen gir en svært god arealøsning med 
muligheter for fremtidige utvidelser. 

Det gir oss mulighet til å drifte dagens automasjon, enGen, mens ny løsning 
installeres.
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M6: Plan for hvordan utskiftning av automasjonsbånd og instrumenter 
kan gjennomføres:

År Type utstyr Innkjøringsperiode (til/fra) Behov for ekstra personell i 
innkjøringsperioden. Kostnader 

for ekstra personell må beregnes.

2019 Klinisk kjemi/erstatter Vitros Q3 2 bioingeniører

2019 Automasjonsbånd Q3 1 bioingeniør og 1 IKT ingeniør

2019 Hematologilinjen Q4 2 bioingeniører

2020 Klinisk kjemi/utstyr til kromatografi Q1 1 forsker
1-2 bioingeniører

2020 Immunologi/ utstyr til allergi og 
autoimmunitetsanalyser

Q1 2 bioingeniører

2020 Genteknologi, mange ulike instrumenter Q1-Q4 1-2 bioingeniører/ingeniører og 1 
forsker for hvert instrument

2020 Koagulasjon Q3 1-2 bioingeniører

2020 Elektroforese Q4 1-2 bioingeniører

2021 Blodtypeanalysator Q1 Usikkert om løsninger er klare til 
2021

Menneskelig nær – faglig sterk

Instrumentering og organisering i ett fremtidsperspektiv
Analysehallen Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, TLMB

Prosjektet er nå avsluttet i nåværende form, vi venter på 
investeringsmidler…..
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Takk for oppmerksomheten og for at jeg fikk 
komme 


