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Metodeverifisering
Hvorfor? 

Hvordan?

Berit W. Revå
Kvalitetskoordinator
Patologiavdelingen

Sykehuset i Vestfold HF

Agenda

• Definisjoner

• Hvorfor?
– Faglig forankring i praktisk arbeid
– Generell kvalitetssikring
– Akkreditering 

• Hvordan?
– Avhengig av analysetype
– Mest mulig nytteverdi
– Krav i NS-EN ISO 15189:2012 
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Definisjon?

Definisjon - ISO

Validering: Metode tilfredsstiller krav og er egnet til formålet
Verifisering: Metode tilfredsstiller krav ved bruk på egen avdeling

NS-EN ISO 9000-serien
3.8.4 verifikasjon: bekreftelse ved å fremskaffe objektivt bevis på at 
spesifiserte krav er oppfylt

Bekreftelse kan omfatte aktiviteter som
• utføre alternative beregninger
• sammenligne ny spesifikasjon med tilsvarende prøvd spesifikasjon
• utføre prøving og bevisføring
• gjennomgå dokumenter

3.8.5 validering: bekreftelse ved å fremskaffe objektivt bevis på at 
kravene for en bestemt tilsiktet bruk eller anvendelse er oppfylt

I mange fagmiljøer brukes uttrykket validering om verifisering.
Innen patologi er uttrykkene lite implementert – kanskje vi kan bruke de riktig?
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Hva finnes på internett?
Metodeverifisering

Hvorfor utføre metodeverifisering?

•Bekreftelse på at metoden fungerer hos oss

•Bekreftelse på om det man gjør er godt nok

•Praktisk gjennomførbarhet for nye metoder

•Planlegging; også økonomi og ressursbruk ved nye metoder

•Dokumentasjon på både nye og gamle metoder 

– for egen del (godt grunnlag ved behov for endringer)

– krav ved akkreditering 

•Læringseffekt

Oppsummering etter workshop 2015:
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Akkreditering
Hva sier ISO 15189:2012?

5.5.1 Valg, verifisering og validering av analyseprosedyrer

- Laboratoriet skal bruke analyseprosedyrer som har blitt validert 
for den tiltenkte bruken.
- Laboratoriet skal foreta uavhengig verifisering av 
analyseprosedyrer som brukes uten endringer, før de tas i 
rutinemessig bruk.

5.5.1.3 Validering av analyseprosedyrer
Laboratoriet skal validere analyseprosedyrer utledet fra 
følgende kilder:
a) ikke-standard metoder;
b) metoder som er utformet eller utarbeidet ved laboratoriet;
c) standard metoder som brukes utenfor sitt tiltenkte område;
d) validerte metoder hvor det er foretatt modifiseringer.

- Valideringen skal være så omfattende som nødvendig, …

Hva sier Dok. 48c?
(veileder for patologi)

• Laboratorier som søker akkreditering skal fortrinnsvis bruke 
analyseprosedyrer som er validert av offisielle organer eller 
velrenommerte laboratorier, …

• …kan også være publisert i lærebøker, artikler i tidsskrifter 
eller i internasjonale, nasjonale eller regionale retningslinjer.

• … hensiktsmessige analyseprosedyrer brukt i årevis:
 Litteraturreferanse
 Dokumentere yteevne og eventuelle begrensninger
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Akkrediterte avdelinger

Krav for akkrediterte avdelinger:

"Personer med relevant myndighet skal gjennomgå 
verifiseringsresultatene og registrere gjennomgangen"

- validerings- / verifiseringsansvarlig

Fleksibel akkreditering:
• Kan utvide omfang av akkreditering innen 

allerede akkrediterte metoder; f.eks. innen 
immunhistokjemi.

• Endringer/utvidelser må dokumenteres i en 
endringslogg som sendes NA før bedømming.

Hvor starter vi?

1. Hva skal verifiseres?
• God gammel metode eller ny metode som andre har validert?

Bruk en mal som er tilpasset fagområdet!

2. Hvem skal delta?
•Ansvarlig for metode og diagnostikk

3. Lag en plan for verifisering – og sørg for at 
rapport samsvarer med plan!



18.10.2018

6

Verifiseringsplan
1 Hensikt og problemstilling

2 Metodens navn, ny/gammel, prinsipp

3 Klinisk nytteverdi

4 Mål/godkjenningskriterier for metoden 
(kravspesifikasjon)

5 Ressurser:
Personell, utstyr, reagenser

6 Plan for gjennomføring; prøveomfang og antatt tidsbruk

7 Brukes merkepliktige stoffer? 
Avfallshåndtering og evt. risikovurdering

Gjennomføring av verifisering
1 Gjennomføring av praktisk arbeid, inkludert bruk av 

kontrollmateriale der det er aktuelt

2 Oppsummering av resultater og viktige observasjoner i 
testperioden
- Avvikende resultater skal være med eller bevisst 
utelates med begrunnelse

3 Dokumentasjon (rapporter, artikler, litteraturreferanse, …)

4 Evaluering inkludert økonomiske vurderinger 
(valideringsansvarlig)

5 Konklusjon - dato for evt. oppstart i rutinen
(medisinskfaglig ansvarlig)

6 Akkreditering av ny metode/Fleksibel akkreditering

7 Implementering
NB! opplæring og evt. deltagelse i SLP-program
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Verifisering av nytt utstyr
Fra manuell til automatisk farging av 

spesialfarger

• Hensikt og problemstilling
- Farge spesialfarger i instrument for bedre 

standardisering av metoden og mindre tidsbruk for 
bioingeniører.

• Klinisk nytteverdi
- Nødvendig for diagnostikk

• Mål/godkjenningskriterier for metoden
- Like bra eller bedre fargekvalitet enn manuell metode

Fra manuell til automatisk farging
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Nye metoder andre har validert

• Nasjonal retningslinje (HPV) Kreftregisteret.no - Livmorhalsprogrammet

• Metoder publisert i anerkjente 
fagbøker/tidsskrifter

• Kommersielle metoder fra anerkjente 
leverandører 

Hvor finnes dokumentasjon?

Analysetype

Semikvalitativ
"kvalitativ observasjon"

Eks.: IHC / Ki 67

Kvalitativ

subjektiv vurdering
Eks.: Fargemetoder 

Kvantitativ
Eks.: Hepatitt C-virus på Panther

(mikrobiologi)

Krav: Ønsket fargeintensitet 
som gir tydelige positive celler.

Krav: Ønsket 
fargenyanse og 
intensitet som 
differensierer ulike 
celler/vev
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Definere krav

• Hva kan måles? 

• Hvordan registrere for best mulig grunnlag for vurdering 
og konklusjon?

• Hvilke parametere skal beregnes?
• Nøyaktighet, repeterbarhet, reproduserbarhet, …

Endre leverandør av fargeløsninger?
Eks. Test av  protokoller for rutinefarge

Protokoll 1
Snitt 

1
Snitt 

2
Snitt 

3
Snitt 

4
Snitt 

5
Snitt 

6
Snitt 

7
Snitt 

8
Kjernefarge

Meget bra 
Underfarget
Overfarget
Ikke diagnostiserbar
Cytoplasmafarge

Meget bra
Bra
Ikke diagnostiserbar
Bindevevsfarge

Meget bra
Bra 
Ikke diagnostiserbar
Samlet vurdering

Meget bra 
Bra
Ikke diagnostiserbar
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Kvalitativ analyse
Eksempel: 
Skifte leverandør av reagenser til Papanicolaous fargemetode:
Definere krav i henhold til Nasjonal retningslinje:
Kreftregisteret.no - Livmorhalsprogrammet

Det cytologiske preparatet skal ha:
godt farget kromatin,
differensiert cytoplasmafarge og
transparent cytoplasma

Det er optimal kjernefarge når fargen er:
mørk nok til å se kromatinstrukturen i kjernene i de 
intermediære plateepitelcellene og 
lys nok til å se det samme i godt bevarte granulocytter.

G. N. 
Papanicolaou

1883-1962

Verifisering av
"de gode gamle"  metodene

”Metoden har validert seg selv”
- men hvordan fungerer den hos oss?

1. Beskriv forventede resultater
2. Finn en litteraturreferanse
3. Bruk kjent positivt  kontrollmateriale der det er aktuelt
4. Ved akkreditering: Delta i SLP (sammenlignende 

laboratorieprøvinger/ringtest)

Hematoxylin
Azophloxin
Safran
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Ny metode:
Automatisk innstøping 
Hensikt/mål:
• Automatisere tidkrevende manuelt arbeid med 

høyere kvalitet på innstøpt blokk
• God prøveflyt

Resultater:
• Varierende presisjon på orientering i kassettene 

ved oppstart, bedring ved erfaring
• Tidsbruk på makro økt ved oppstart, forventer 

bedring ved erfaring

Gjennomføring:
• Instrument og forbruksvarer kjøpt inn
• Oppfølging av tidsforbruk – startet med 

nullpunktmåling for tidsbruk på manuell 
innstøping

• Gradvis implementering innen ulike vevstyper 
• Informasjon og opplæring 

2018: 

Forventning er stort sett 

innfridd; 

opplæring av nyansatte er 

viktig!

Non-gynekologisk materiale til 
væskebasert cytologi

Problemstillinger

• Preanalytisk
- Valg av fikseringsmetode
- Informasjon til rekvirenter

• Analytisk
- Teknisk utførelse og diagnostikk 

for rutinefarge og immunteknikk
- Repeterbarhet
- Reproduserbarhet
- Robusthet

- ID-sikring i prosessen

• Postanalytisk
- Oppbevaring av restmateriale
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Metodeverifisering av væskebasert 
cytologi

Pleuravæske, ascites, bukskyllevæske og bronialskyllevæske

Metodeverifisering av væskebasert cytologi
Pleuravæske, ascites, bukskyllevæske og 

bronialskyllevæske

2 ulike parametere er forsøkt undersøkt ved verifisering av 
pleuravæsker. 

1. Ferskt materiale versus spritfiksert materiale
2. Konvensjonelle utstryk versus væskebaserte utstryk

Implementering:
• Innkjøp av filter til ThinPrep
• Opplæring på lab
• Oppdatering av prosedyrer/laboratoriehåndbok
• Informasjon til rekvirenter

Konklusjon: Metoden innføres i rutinen januar 2017
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Oppsummering

Metoder skal være validert for tiltenkt bruk og 
verifisert på alle avdelinger der de brukes.

Lag brukervennlige maler som passer for mange 
kategorier.
Bedre å ha punkter som av og til ikke er aktuelle, enn 
å glemme punkter som burde vært med.

Involver medarbeidere; det kan gi faglig påfyll for 
flere i arbeidshverdagen.

Nye metoder: Husk dokumentert opplæring!

Takk for meg!

berit.revaa@siv.no


