
18.10.2018

1

Digital patologi
-hvordan påvirkes patologer og bioingeniører?

Oktober 2018
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Antall krefttilfeller - prognoser
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Kreftstatistikk – kreftregisteret.no

Økning i antall og kompleksitet
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Produksjonstall Oslo universitetssykehus
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For absolutt ingen sykehus har 

krav på å få holde på med sitt 

eller gjøre ting på sin måte –

dersom det kan gjøres på en 

annen måte som gir et bedre 

tilbud til pasientene.
Bent Høie, sykehustalen 2017

Det handler om å arbeide smartere …

Difor må vi endre måten vi jobbar på …

Skal vi levere helsetenester på 

same måte i 2035 som i dag, så 

krev det at kvar tredje 16-åring 

vel ei helsefagleg utdanning. 
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Herlof Nilssen, styreleder Helse Vest, debatt Bergens Tidende 2017 
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Hva er digital patologi?
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Svar RegisterRekvisisjon Makroskopi Mikroskopi Analyser

Digital patologi innebærer digitalisering av all informasjon som hører til eller kan hentes ut av vevs- eller 

celleprøver og omfatter hele prosessen fra rekvisisjon, digitalisering av mikroskopiprøven, svar og 

evaluering av patologidata i registre.

Digital patologi –

den grunnleggende endringen
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Mikroskopiske snitt

blir tilgjengelig

hvor som helst

når som helst
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Digitalisering av objektglass
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VPN

Skanner Server
Klient

Icons
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Hudsvulst - snittuttak

1 cm

Snitt 3 i mikroskopet

Måling av tumortykkelse i mikroskopet

Vanlige arbeidsmåter idag

manuell inntasting av alle data …
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…et funksjonelt 

arbeidsverktøy

Gir enkle målinger; som 

kan lastes rett over i 

strukturert svar-rapport

I en digital fremtid …

I en digital fremtid; bildeanalyse og mønstergjenkjenning 

… som vil kunne spare tid for patologen

12

Målbart utrykk av 

biomarkører

Pre-screening av prøver
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DoMore! (www.domore.no)

Prosjektleder Håvard Danielsen:

Patologer har tre problemer

• de er for få

• de jobber for lite spesialisert

• de undervurderer tumorheterogenitet
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Vanlige arbeidsmåter i dag

Ved behov for å se på tidligere 

prøve …

• Må vi lete etter dem i arkivet

• Men finner slett ikke alltid 

snittene!

• Og imens er stolen ved 

mikroskopet tom …
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Historiske prøver kun 

et museklikk unna

I en digital fremtid …
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Vanlige arbeidsmåter 

i dag

- når en patolog 

trenger hjelp …

Konsultasjon

Icons
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Digital patologi –

lettvint konsultasjon

Icons

Haukeland universitetssjukehus Ellen Berget
(Foto: Katrine Sunde)

Oslo universitetssykehus Bettina Casati
(Foto: Inger Nina Farstad)

Hva betyr digital patologi for 

18

patologer?

Subspesialisering 

på alle steder

…til glede 
for klinikere og 
deres pasienter
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Hvordan påvirkes laboratorie(t/ne) av 

digitalisering?

19

Ivar Skaland, seksjonsleder ved Lab for 

immunhistokjemi i Stavanger:

«Etter nytt LIMS og arbeid med digitale snitt gjør vi 

dobbelt så mye med uendret bemanning»

«Nå skal vi ha en nasjonal dugnad i 
standardiseringsarbeidet, så vi kan gjøre 
dette arbeidet sammen istedenfor hver for 
oss i 17 laboratorier»
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Legearbeid

Påvirkes endel
Påvirkes mye
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Oppgaver utgår:

Ingen leteaksjoner 

Slippe å samle kasus

Hva betyr digital patologi for laboratoriet?

Nasjonal standardisering:

Jevn nasjonal kvalitet

22

Hva betyr digital patologi for laboratoriet?

Tryggere 
for 
patologer å 
diagnos-
tisere på 
andres 
digitale snitt
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Hva betyr digital patologi for 
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helseregistre?

• Elektronisk overføring

• Kostnadseffektiv 

innrapportering

• Dagsaktuelle og pålitelige 

registerdata

Kreftregisteret og andre 

kvalitetsregistre:

En nasjonal strukturert og 

standardisert svarrapport

Årsrapport tykk-og endetarmskreft 2015

Strukturert patologirapport endetarmskreft

Kreftstatistikk % resektater med > 12 lymfeknuter

24

Kommunikasjon og interessenter

- leveranser og treffpunkter

1. Samhandling

3. Blokker, glass og digitale snitt

4. Svarrapporter

5. Rekvisisjoner

6. Overføre informasjon

7. Undervisning og forskning

2. Helhetlig virksomhet
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Patologi arkiver
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Parafinblokker og objektglass oppbevares ubegrenset

Foto Oddleiv Apneseth, Mitt Haukeland

I Norge per 2017:
• 30 mill blokker
• 70 mill glass
• øker hvert år …

«Arkiv» Rikshospitalet

Arkiv Haukeland
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Nasjonal plan for blokker, glass og digitale snitt

Anbefaling fra nasjonal prosjektgruppe behandlet i Hdir 2018

• Digitale snitt skal lagres, i minst 20 år
• Glass-snitt skal kastes fortløpende
• Blokker lagres inntil 20 år i nærlagre, deretter i (nasjonalt?) fjernlager

Anbefalinger gjøres om til retningslinjer

Konsekvens: lagringsløsning og integrasjon mot LIMS/EPJ må på plass 
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Steder med digital 

patologi i 

rutinedrift
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Toronto 
Quebec
Pittsburgh 
Singapore 
Linköping 
Aarau
Utrecht 
LabPON 
Coventry

Prosjektstatus per 

oktober 2018

• Er godt i gang med Gjennomføringsfasen, 

som går tom 1 kvartal 2022

– Tidl: Konseptfase 2016-2017 og 

Planleggingsfase 2017-vår 2018

• Gjennomføringsfasen skal levere

– Samhandlingsløsning

– Struktur for faglige beslutninger via 

Fagnettverk

• Inkludert standarder for arbeid i laboratoriene

– Rekvisisjon og svar-rapport med kodeverk

28
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Funksjonelt målbilde

Fagnettverk

• Pilotere 3 fagområder som

– Finnes i alle regioner

– Krever mange laboratoriemetoder

– Håndteres av et begrenset antall 

patologer

• Vil sannsynligvis jobbe med nasjonalt 

laboratorienettverk for patologi

– Under diskusjon

30
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Sikkerhet gjennom 

logg i alle ledd

Fremtiden for Laboratorieledere!

Takk for oppmerksomheten!


