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Automatisk innstøping og snitting

Avdeling for patologi

Seksjon for immunhisto- histologi og 
cytologi

Seksjonsleder

Trine Benjaminsen

Avdeling for patologi
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Avdeling for patologi

Remisser 2013 2014 2015 2016 2017

BG 16190 18554 18629 19790 20731
BM 13456 14057 14912 15887 15602
BU 30298 30413 28883 29557 27340

Blokker 2013 2014 2015 2016 2017

BG 61025 65311 66897 74936 77827
BM 72054 77376 89322 95576 91985
BU 93208 93959 86085 94665 93843

Glass 2013 2014 2015 2016 2017

BG 99829 116750 123805 132623 137774
BM 141720 159241 180306 187164 190817
BU 102613 104583 104633 109049 113425

Hvorfor?

• HMS : få ned fravær relatert til nakke/skuldre.

Noen opplever formalin/ xylenlukt ved støping

• Frigjøre ressurser: når 70 % av alle pasientprøver 
støpes automatisert så frigjøres det ca 4-6 timer hver 
dag. 

• Prøveflyt: Gir raskere prøveflyt generelt

• Standardisering: Makromedarbeider som beskjærer 
legger vevet ned i briketten slik det skal snittes
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Validering av automatisert støping

• Viktig at ny metode er lik eller bedre enn gammel 
metode. Orientering av vev skjer på makro og ny parafin

• Ta høyde for «barne-sykdommer» eller utfordringer 
ved innføring. Opplevelse av mer arbeid på makro

• Vi hadde prosjektgrupper på de ulike lokalisasjonene 
bestående av ulike yrkesgrupper. Viktig med involvering

• Utførte ulike valideringstester- blindtester eller 
sammenligningstester på alle vevstyper. Viktig å validere da 

man må sikre hele forløpet og at kvaliteten ikke blir dårligere.

FORDELER
• Klare til snitting (ferdig 

sortert i rekkefølge på 
makrobenken og ferdig 
skrapt)

• Orienteres på 
makrobenken: KORREKT 
orientering

• Åpnes aldri igjen ! 

• Eliminerer 
– Feilstøp

– Forbytting ved støp

– Kontaminasjon ved bruk av 
skitten pinsett ved støp

ULEMPER

• Tidkrevende i begynnelsen, 
litt «plundrete» ?

• Kan ikke implementeres for 
alle prøver:
– Minste mål 0,5x0,5mm

1) Stor forbedring for pasientsikkerhet!

2) Stor forbedring for ressurbruk på lab! 
Frigjør ressurser til bl.a. snitting og kvalitetsarbeid. 

… men mer ressurskrevende på makro?
… større krav til standardisering og kvalitet på makro?



18.10.2018

4

Makro

Krever god opplæring og oppfølging.

Eget opplæringsprogram for makroarbeidet er under 
utarbeidelse og skal  implementeres alle steder

Mer tidsbruk på makro

Støping
• Støping: manuelt/ automatisert

Ved manuell støping blir medarbeider sittende i samme stilling og krever høy 
fokus over tid. Gjennomsnittlig 50 blokker per time

Automatisert støping kan gi bedre bruk av personalressurser, men først etter 
bruk av system over tid. Ved kontinuerlig mating støpe 120 blokker per time
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Snitting

Fordi brikettene fra den automatiserte støpe-
enheten ikke kan snittes på mikrotom med 
vannsklie gikk vi til innkjøp av en semi-
automatisert mikrotom som trimmer blokkene.

Kan benyttes av de med vondt i nakke/ skulder

Enkel opplæring og betjening

Mer standardisering

Gir mer effektiv snitting i etterkant.

Oppleves positivt

Veien videre

• Flere vevstyper skal valideres og støpes med 
automatisert støping

• Behov for flere mikrotomer til trimming

• Ønsker automatisert snittemaskin, men de må være 
tilpasset behov som kontinuerlig mating av maskin. 
Mulighet for bruk av ulike objektglass


