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Manuell støping 1915-
1983

Manuell støping 1984
Automatisk støping

2017 

PARAFININNSTØPINGENS TIDSLINJE

?   ?

? ?   ?
? ?

IMPLEMENTERING

• Studiebesøk til Haukeland 
universitetssykehus

• Sakura inviterte til 
Pizza&Paraform
brukertrening med paraform på 
Radiumhospitalet

• Oppstart på Rikshospitalet våren 
2017

• Utfordringer med implementering 

innen patologi
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• Sakuras anbefaling: begynn med det som ikke trenger orientering!
• Vi ønsket likevel:

å starte med hudbiopsier – enklere å starte med egen yrkesgruppe 
”bioingeniørhuden”

• Må orienteres, komplekse hudbiopsier på Rikshospitalet
• Eliminerte alt smått som f.eks hudavskrap og shavebiopsier
• Ønsket å sette i gang med med stanser og båtformede hudbiopsier 
• Blindtesting i to uker

IMPLEMENTERING AV HUDBIOPSIER  I AUTOTEC

• Hensikt: vurdere snittkvalitet uten å vite 
metode som er blitt brukt for innstøping

• Blindteste minst 50 blokker paraform og 
50 blokker ikke paraform.

• Delte kasus: paraform/ikke paraform i 
samme kasus: Eks. nr. 2-3 paraform, nr.1 
og 4 ikke paraform

• Notert på makro hvilke som var 
paraform

UTFØRING AV BLINDTEST 

BG nummer Type vev Type innmat Kommentar

BG xxxx Stanse 13x13 Blokk 1= paraform
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IMPLEMENTERING AV HUDBIOPSIER I AUTOTEC
blindtest uke 18 og 19 

Makroarbeid

• Benyttet oss av Sakuras anbefalinger av bruk av paraform (innmaten) som en veiledning: 

+

STANSE:                         
forslag: 13X13

BÅTFORMET HUDBIOPSI:                         
forslag: Biopsy casette

BÅTFORMET HUDBIOPSI:                         
forslag: 13X13
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IMPLEMENTERING AV HUDBIOPSIER
- Konklusjon 

• Totalt: 153, hvorav 54 var paraform. Kun 2 tilfeller hvor 
epidermis var dårlig fremstilt

• Andre tilbakemeldinger: kommenterer HE-farge, både 
paraform/ikke paraform

• Ingen forskjell i kvalitet på biopsier støpt i paraform 
• Makro tar noe lenger tid
• Noe vanskelig orientering  gikk over til 2-lane-gel (i 

senere tid)

• BIOINGENIØRENES VURDERING AV 
SKJÆRING

• Neste steg: implementering av smågastro
• Samme oppsett som ved validering av hudbiopsier
• Bioingeniører gjør makrobeskjæring
• Biopsiene vi bruker lengst tid på å støpe  må støpes på kant, alle biopsier i 

samme plan  
• Forutsetning: biopsiene må støpes på kant  ønsket å prøve gel for 

orientering

IMPLEMENTERING AV SMÅGASTRO 
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IMPLEMENTERING AV SMÅGASTRO 
Makroarbeid  

X XX

• Tynntarmsbiopsier, cøliaki-biopsier
• Bruk av gel for orientering
• Kunne ikke utføre en blindtest
• Deler opp kasus: enkelte blokker med 

parform/u paraform
• Immun+ mol.pat
• Tidsbruk

+

IMPLEMENTERING AV SMÅGASTRO 
Makroarbeid  
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IMPLEMENTERING AV SMÅGASTRO 
Konklusjon 

• Ikke mistet orientering  om mulig bedre!
• Totalt 64 blokker ble vurdert:

33 var paraform 
kun 2/33 hadde ikke god kvalitet. 

• Testet enkelte immunmarkører pga. gel
• Ingen kvalitetsmessig forskjell
• Trening gjør mester 

Tid som brukes på makro, spares på støping.  
Gastrobiopsier tar lengst tid

• Bioingeniørenes vurdering



18.10.2018

9

AUTOSECTION 
-halvautomatisk mikrotom

• Et supplement og en avlaster
• Brukes primært for å trimme 

paraform – egen funksjon til å 
fjerne plastbelegget
På RH: de fleste 
rotasjonsmikrotomene er koblet til 
vannbad (STS, Nerlines Meszansky). 
Kan ikke trimme paraform på slike
mikrotomer

• Egen funksjon 

for trimming 

av paraform 

Rikshospitalet Radiumhospitalet Ullevål sykehus

 Hud (mindre 
båtformede biopsier+ 
stanse)

 Gastro (små 
gastrobiopsier)

• Gastro (større 
preparater)

• Øre/nese/hals
• Hjerte/lunge/nyre
• Nevro
• Oralbiopsier
• Transplantasjonsbiopsier

 Gyn
 Uro
 Mamma
 Nyre
 Bløtvevssarkom
 Thyroidea
• Lymfom
• Sarkom (benvev)
• Trådtynne biopsier
• Gynutskrap

 Hud (noe 
bioingeniørhud)

 Gastro (storgastro + 
smågastro)

 Placenta
 Gyn (operasjonsprep)
 Obuksjoner
 Mamma
• Lunge
• Resterende hud
• Trådtynne biopsier
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Rikshospitalet Radiumhospitalet Ullevål sykehus

ULIKE SYKEHUS
ULIKE FAGGRUPPER

ULIK IMPLEMENTERING 

PROSESSEN HITTIL OG VEIEN VIDERE


