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Tusen takk til alle som bidro med postere (og frie/muntlige foredrag) på Bioingeniørkongressen 
2019 i Tromsø!

Det er utrolig mange flinke bioingeniører rundt i vårt vidstrakte land, og det er så viktig at vi deler 
på kunnskapen. Det å skrive en poster eller holde et kort foredrag om noe nytt en har funnet ut 
eller en rutine som er endret til det bedre, er en «enkel» måte å dele fagkunnskap på.

Vi i BFIS rådgivende utvalg for kvalitetsutvikling og akkreditering (RUFKA,) fikk den spennende 
jobben med å vurdere alle postere og frie foredrag.  Det var meldt inn et rekordhøyt antall abstrak-
ter til kongressen. Sammen med de muntlige, frie foredragene kom det inn 62 abstrakter. 39 poste-
re skulle vurderes, og kun en skulle utnevnes som vinner. Dette var en krevende oppgave, siden det 
var så mye bra! Vi i komiteen måtte gå flere runder med vurderinger for å bli enige om en vinner. 
Vi grauteler Eva Rønneseth med prisen for beste poster. Se mer side ….

Når vi skal vurdere en poster så ser vi på:
• Blikkfang
• Teknisk utforming
• Tydelig budskap
• Faglig innhold
• Relevans
• Helhetsinntrykk 

Da (Margrete i) BFI foreslo å lage denne postersamlingen, tenkte jeg/vi at dette var en god ide! 
Da vil enda flere få muligheten til å lese om andre bioingeniørers arbeid. Vi håper også at dette vil 
inspirere flere til å lage poster. Det i seg selv er også kompetanseheving! 
Les mer om posterpresentasjon på BFI sine sider.

Kos dere med flotte postere!

Line Nilsen Nygård /RUFKA

KUNSTEN Å FORMIDLE SITT FAG
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Poster-rekord
Eva Rønneseth fra 
Noklus foran vinner-
posteren.

Aldri før har så mange bio-
ingeniører benyttet muligheten 
til å presentere arbeidet sitt 
gjennom postere og frie fore-
drag.

Tekst og foto: Svein A. Liljebakk 
JOURNALIST

Små og store utviklingsprosjekter pågår 
hele tiden i medisinske laboratorier, og 
BFI har i en årrekke oppfordret bioinge-
niører flest til å formidle dette. På 
bioinge niørkongressen i Tromsø tok 
svært mange oppfordringen: 42 postere 
og 23 frie foredrag (muntlig poster) er ny 
rekord.

Beste poster
Vinnerne av posterprisen ble Eva Rønne-
seth (avdelingsingeniør / bioingeniør i 

Noklus) og Anne Stavelin (forsker / bio-
ingeniør i Noklus). De vant med posteren 
«Evaluering av PNA-metoder til PT-INR, 
et spesialprogram fra Noklus».

Posteren presenterte et spesialpro-
gram Noklus har utviklet, som brukes til 

å kontrollere PT-INR-metoder som blir 
benyttet i primærhelsetjenesten. Hen-
sikten er å få en årlig kontroll på hvor-
dan metodene samsvarer med norske 
sykehuslaboratorier og dermed kunne 
overvåke kvaliteten. 75 legekontor med 
de mest brukte instrumentene deltar i 
programmet. Legekontorene tar prøver 
av fem pasienter som står på Marevan, 
analyserer PT-INR på eget instrument og 
sender et citratglass til Noklus for ana-
lyse. Resultatene for de tre mest brukte 
PT-INR-instrumentene i Norge viser godt 
samsvar med sykehuslaboratorier.

Beste frie foredrag
Prisen for beste frie foredrag gikk til Hege 
Marie Hanssen, PhD-stipendiat ved Uni-
versitetssykehuset Nord-Norge, Harstad. 
Foredraget hadde tittelen «Randomized 
controlled trial of fecal microbiota trans-
plantation in severe obesity» (se omtale på 
side 26). n

Hege Marie Hanssen holdt beste frie 
 foredrag. 
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Nr. Tittel Korresponderende forfatter

S1 Økt kvalitet på blodprøvetaking tatt av postpersonell vil bedre 
pasientsikkerheten 

May Lillian Ofte 

S2 Holdbarhetsforsøk av venøse blodgassparametre: Effekten av 
oppbevaringstid, temperatur og prøvebeholder

Eirik Røys

S3 Automated sample extraction of immunosuppressive drugs in whole 
blood analysed by UHPLC-MSMS

Lisbeth Solem Michelsen

S4 Valg av kvalitetskontrollprosedyrer Tonje Versvik Strand

S5 Kan oksegalletilsetning i MH- og BHI-agar fremme fenotypisk påvisning av 
vanB-VRE med lavgradig vancomycin MIC?

Randi Helene H. Fossan

S6 ROSCO KPC/MBL/OXL-48 kit for fenotypisk identifikasjon av ulike 
karbapenemaser  
i Enterocacterales; en nordisk multisenter-studie

Bjørg Haldorsen

S7 Erfaringer med Timebok til blodprøvetaking  
i poliklinikken

Tove Hvassing

S8 ALA/PBG og Total porfyriner. Fra gammel metode til akkreditert analyse May-Lill Svendsen

S9 Validering av dyrkningsmedium for Neisseria gonorrhoeae Reidun Østerberg

S10 Falsk for lave Hb-verdier hos blodgivere  
i blodprøver tatt under tapping

Katharina Raknes

S11 Ned med ventetiden - opp med arbeidsmiljøet Renate Sunde Lade

S12 16s metagenomisk karakterisering av abcesser  
i lever, pankreas og nyre

Joanna Malgorzata Bivand

S13 Engangsplater til maldi-TOF Randi Bråten Dannemark

S14 BLS student survey on the student perspective and their professional 
expectations

Gabriella  
Lillsunde Larsson

S15 Har pasientene ID-bånd? Monica Brandal Erstad

S16 An increasing demand in immunohistochemistry (IHC) staining and the 
challenges we are facing in Oslo University Hospital

Rona Joy Vargas Brodahl

S17 Elektronisk mottak og verifisering av medier og reagenser ved 
mikrobiologisk avdeling. Man tar det man har - kreative løsninger i 
fellesskap

Tina Kjetland

S18 Tar vi for mye blod av spedbarn og premature? En revurdering av tillatt 
tappet blodvolum av små barn

Maria Bergdal og Tonje Marie 
Thorgersen

S19 Forskningsprøver og biobanking ved seksjon prøvemottak St. Olavs 
hospital

Kristin Jørgensen  
og Marit Bratland

S20 Evaluering av PNA-metoder til PT-INR, et spesialprogram fra Noklus Eva Rønneseth

INNHOLD



S21 Forberedelser til Red Blood Cell Exchange (RBCX) på elektive pasienter 
med sigdcellesykdom

Sonja Sander Gjermshus

S22 Biobanker ved hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus Aker (OUS) Kristina Olsson Kasumacic og 
Ranveig Østrem

S23 Snipp, snapp, snute, så var flerlingene ute. Eventyret om assistert 
befruktning og de gode hjelperne ved St. Olavs hospital

Kristin Dybdahl og Anniken 
Gresseth

S24 Human gut carriage of Klebsiella pneumoniae in an adult community 
population

Lotte Andreassen

S25 Bedsidekontroll: ID-kontroll og transfusjonskvittering Charlotte Hokland Arnesen

S26 Utvikler pasienter behandlet med vedolizumab nøytraliserende 
antistoffer?

Åge Winje Brustad

S27 LEAN – noe for oss? Merete Rasmussen Ueland

S28 Veiledning handlar om å bevisstgjere Ingunn Bjerkvik Stenberg

S29 Hvilken effekt har hjemmetjenesten i Østfold hatt av Noklus sitt 
«Hjemmetjenesteprosjekt»?

Bodil Karlsøen og Heidi Sanderød

S30 Standardisering av urinmikroskopibesvarelse Monica Hovdenakk Engset 

S31 Deep in the urine Karina Hill Bjerkestrand og Line 
Nilsen Nygård

S32 Akkreditering av pasientnær analysering (PNA) ved OUS Rikshospitalet Olga Kristin Hultgren og Ingrid 
Horgen

S33 Internundervisning – «som fungerer» Eva Hagen Olsson

S34 Automated liquid-liquid extraction for determination of chiral 
amphetamine in serum using UPC2-MSMS

Hilde Havnen

S35 Lær av dem som slutter i jobben May Lilly  Colban

S36 Utprøving av hurtigtester til påvisning av toksinproduserende Clostridium 
difficile

Dorothea Aamnes Mostue og 
Helen Kristin Skjærvik

S37 Kan UF-5000 redusere antall urinprøver sendt til dyrkning på nyre/
pankreas transplanterte pasienter?

Claudia Juliana Duran Rios og Britt 
Eieland

S38 Quality project in NoPSC biobank Liv Wenche Thorbjørnsen

S39 HPV genotyping of HPV primary screening positive samples in Örebro, 
Sweden

Gabriella  
Lillsunde Larsson

S40 Bruk av lystgass ved prøvetakning av stikkeredde barn Linda Noor Sahnoun

S41 Målrettede intervensjoner har ført til færre urinprøver til dyrkning fra 
sykehjem

Lise Walberg

S42 Kartlegging av deltagelse i EQA-programmer innen mikrobiologi Hanne Eknes Puntervoll



Human gut carriage of Klebsiella pneumoniae
in an adult community population

Lotte Andreassen1*; Niclas Raffelsberger1,4*; Marit Andrea Klokkhammer Hetland2; Kirsten Gravningen3; 
Iren Høyland Löhr2; Arnfinn Sundsfjord1,4; Ørjan Samuelsen1,5

1Norwegian National Advisory Unit on Detection of Antimicrobial Resistance, Dept. of Microbiology and Infection Control, University Hospital of North Norway; 
2Department of Medical Microbiology, Stavanger University Hospital, 3Dept. of Microbiology and Infection Control, University Hospital of North Norway; 4Dept. 

of Medical Biology, UiT – The Arctic University of Norway, 5Dept. of Pharmacy, UiT – The Arctic University of Norway
*E-mail: lotte.andreassen@unn.no / niclas.raffelsberger@unn.no

Background:
• K. pneumoniae is a major human pathogen responsible for 

infections in both hospitals and the community.  
• K. pneumoniae can colonise the human gastrointestinal tract and 

carriage appears to be associated with infection and spread of high-
risk clones 1-5. 

• K. pneumoniae is an important reservoir and vector for the spread 
of antimicrobial resistance 3-5. 

Results:
• 16.4% (95% CI 15.1-17.8) of participants were colonized with K. pneumoniae. 
• WGS analysis of 493 strains showed a dominance of K. pneumoniae sensu stricto (62%), followed by K. variicola (29%), K. quasipneumoniae subsp. 

quasipneumoniae (6%), and K. quasipneumoniae subsp. similipneumoniae (3%) (Figure 1). 
• A total of 289 different sequence types (ST) were observed (Figure 2). The most frequent were ST20 (3%) and ST26 (3%). 
• Currently known multidrug-resistant high-risk clones, such as ST258 and ST307, were not detected. 
• The prevalence of antimicrobial resistance were very low (Figure 3).
• The majority of strains did not contain known virulence determinants. Yersiniabactin was present in 55 strains (11.2%). Seven strains harbored five (ST2039, 

ST2042, ST23, and a novel ST ) and three (ST39, ST375, and a novel ST) virulence determinants, respectively (Figure 4). 

Objectives:
• Determine the prevalence and population structure of K. 

pneumoniae fecal carriage strains in a general adult population in 
Norway. 

Materials and Methods:
• Randomly selected adults (n=6358; >40 years) attending Tromsø 7, a population 

based prospective survey, 2015-2016, were offered a self-sampling kit for rectal 
swab sampling.

• In total, 5015 (~78.9%) fecal swabs were returned. 3000 were screened for the
presence of K. pneumoniae using the selective SCAI medium.

• Antimicrobial susceptibility testing was performed by the EUCAST disk diffusion
method. 

• Whole-genome sequencing (WGS) was performed on the Illumina MiSeq
platform.

• Raw reads were de novo assembled with Unicycler v0.4.4 6 and analysed using 
Kleborate v0.3.0 7. A core genome SNP tree was constructed using Parsnp v1.2 8
with strain HS11286 (GenBank: CP003200.1) as reference genome. 

Conclusions and Discussion:

• Prevalence of K. pneumoniae gut carriage in Norway (16.4%) is considerably lower than those observed in similar studies conducted in China 
(62%), USA (23%) and Korea (21%), but higher than in an Australian study (6%). The observed differences could be due to study population 
divergence and/or study design discrepancies. 

• Carriage strains among adults in the community show a highly diverse population structure and low prevalence of antimicrobial resistance 
and virulence determinants. 

Acknowledgement:
• We are grateful for the expert technical assistance from Bjørg Haldorsen, Ellen H. Josefsen, Bettina Aasnæs, Martin Christensen, Ragna-Johanne Bakksjø and Eva Bernhoff
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«Bedsidekontroll» er en applikasjon for å 
utføre elektronisk ID-kontroll, samt 
tilbakemelding på transfusjonsforløp for 
pasienter som skal motta blodprodukter. 
Applikasjonen (figur 1), er utviklet av 
LabCraft hvor koder på pasientarmbånd, 
blodprodukt og ID-kort leses ved hjelp av 
en håndholdt skanner.

«Bedsidekontroll» innføres som et tiltak 
for å øke sikkerheten for at rett pasient 
mottar riktig blod, samt sikre sporing av 
transfusjon. 

Charlotte Hokland Arnesen, fagbioingeniør, Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF, Norge, e-post: charlotte.hokland.arnesen@unn.no

«Bedsidekontroll»: Elektronisk ID-kontroll og 
transfusjonskvittering

• Innføring av «Bedside»-applikasjonen vil øke sikkerheten for at rett pasient mottar riktig blod
• Applikasjonen er brukervennlig og tidsbesparende
• Én person alene kan utføre dobbelkontroll av pasientens ID fordi applikasjonen kan erstatte den 

andre personen 
• Det tar tid å etablere nye rutiner, og det er derfor viktig med tett oppfølging for å lykkes med 

implementering 
• Innføring av ny teknologi er en økonomisk utfordring for helsevesenet

Utfordringer

Smittevern

Økonomi

BrukervennlighetOpplæring

Trådløst nettverk

Introduksjon

Materiale og metoder

Resultater

Konklusjon

Utstyret som er tatt i bruk ved seks avdelinger i UNN (figur 2), er 
ifølge Smittevernsentret uegnet i forhold til anbefalte rutiner. Det 
er nødvendig å kjøpe inn medisinske PC-er (figur 3), og samkjøre 
utstyret med «Elektronisk kurveprosjekt». Implementeringen er 
forsinket på grunn av flere utfordringer (figur 4). 

Stolpediagrammet viser bruk av «Bedside»-applikasjonen på 
utleverte blodprodukter (figur 5). Ulike årsaker til at applikasjonen 
ikke har blitt brukt: 
• Blodprodukter levert til operasjon vises ikke i statistikken 
• Pasienter på isolat / smitterom
• Problemer med utstyret 
• Mangelfull opplæring 

Figur 2: Dagens «Bedside»-utstyr Figur 3: Medisinsk PC

Figur 1: Applikasjonen 
«Bedsidekontroll»

Pilotprosjekt gjennomført i 2017 for uttesting av applikasjonen. 
Høsten 2018 ble det tatt i bruk en mobil løsning med bærbar 
PC og skanner på trillebord (figur 2).

Figur 4: Utfordringer

Figur 5: Bruk av «Bedside»-applikasjonen
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16S metagenomisk karakterisering 
av abscesser i lever, pankreas og nyre

J o a n n a  M a l g o r z a t a  B i v a n d ,  b i o i n g e n i ø r
M i k r o b i o l o g i s k  a v d e l i n g ,  H a u k e l a n d  u n i v e r s i e t s s j u k e h u s

j o a n n a . m a l g o r z a t a . b i v a n d @ h e l s e - b e r g e n . n o

Introduksjon

Intraabdominal abscess er definert som en ansamling av puss eller infisert væske, 
som er omgitt av betennelsesvegg, er lokalisert i buken og kan involvere 
intraabdominale organer. Denne studien inkluderer abscesser i lever, pankreas og 
nyre. Disse infeksjonene er alvorlige og kan være årsak til bakteriemi eller sepsis. 
Intraabdominale abscesser er ofte polymikrobielle og kan inneholde blant annet 
anaerobe og kravfulle mikrober, som er vanskelige å identifisere med tradisjonelle 
mikrobiologiske metoder. Målet med denne studien er en bedre karakterisering av 
bakteriefloraen ved disse typer infeksjoner med bruk av 16S metagenomikk.

Materiale og metoder 

Det ble samlet inn 40 prøver fra intraabdominale abscesser (22 fra lever, 8 fra 
pankreas, 10 fra nyre). Alle prøvene ble dyrket etter standard prosedyre med 
tanke på både aerobe og anaerobe bakterier. Samtidig ble prøvene screenet med 
Sanntids-PCR for påvisning av det bakterielle 16SrRNA-genet. Deretter ble det 
utført neste generasjon sekvensering (NGS) av 16SrRNA-genet på en Illumina 
MiSeq plattform og sekvensdata ble analysert i RipSeq NGS (Pathogenomix, USA). 

Resultater 

Dyrkning av abscessmateriale var positiv i 31 prøver (77,5%, 19 fra lever, 4 fra 
pankreas og 8 fra nyre) og påviste til sammen 46 bakterier. Ved bruk av 16S rRNA 
PCR og Sanger sekvensering ble bakterielt genmateriale påvist i 34 prøver (85%), 
og identifiserte til sammen 74 bakterier. Med NGS klarte vi å påvise bakterier i 35 
prøver (87,5%) og det var til sammen 159 bakterier. Det er over 3 ganger så 
mange mikrober som ved dyrkning, blant annet kravfulle og anaerobe bakterier, 
som ikke lar seg dyrke. 
19 prøver (65%) var monobakterielle med enten en av følgende gram negative 
bakterie Escherichia coli/ Klebsiella pneumoniae/Enterobacter cloacea 
complex/Pseudomonas aeruginosa, eller en av de gram positive bakteriene 
Enterococcus faecium/Streptococcus intermedius, eller en av de anaerobe 
bakteriene Fusobaterium nucleatum/Clostridium perfringens. I polybakterielle 
prøver (16 prøver, 47,5%) var det et stort antall anaerobe bakterier. Figur 2-4 viser 
prosent av mono- og polybakterielle prøver i forskjellige typer infeksjoner. 
I 7 prøver var det oppvekst av gjærsopp (C.albicans, C.glabrata, Saccharomyces 
ssp.). Genmateriale av sopp ble ikke analysert i dette prosjektet. 

Venn-diagram analyse 

Venn-diagramene illustrerer likheter og forksjeller mellom bakteriefloraen i 
infeksjoner i lever, pankreas og nyre. Kun bakterier som er påvist minst 2 ganger i en 
av infeksjonstypene er tatt med. Figur 5 er basert på identifikasjon til genus nivå, 
mens figur 6 er basert på identifikajon til species nivå. 
Mikroben som er blitt funnet flest ganger totalt sett er Escherichia coli (7 prøver, 4 fra 
lever, 3 fra nyre), deretter Klebsiella pneumoniae (6 prøver, 4 fra lever, 2 fra 
pankreas), og Enterobacter cloacae kompekset (5 prøver, 1 lever, 3 nyre, 1 pankreas). 

Konklusjon
I de fleste prøver med oppvekst av kun en mikrobe i rikelig mengde, får vi samme resultat både ved dyrkning, PCR og NGS. Likevel gir ikke tradisjonell mikrobiologisk 
diagnostikk oss et fullstendig bilde av bakteriefloraen i intraabdominale abscesser, spesielt ikke hvis de inneholder anaerobe bakterier. Neste generasjon sekvensering av 
16SrRNA-genet gjør det mulig å karakterisere alle mikrober som er tilstede. 

Figuren 5 - genus nivå Figuren 6 - species nivå

Lever / nyre /
pankreas

Bifidobacterium spp. 
Bacteroides spp.
Klebsiella spp.

Enterobacter spp.
Enterococcus spp.

Enterobacter cloacae
Enterococcus faecium

Lever / nyre Staphylococcus spp.
Clostridium spp.

Escherichia spp.
Lactobacillus spp.

Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Bacteroides fragilis
Staphylococcus epidermidis

Lever / pankreas Streptococcus spp.
Prevotella spp.
Olsenella spp.
Propionibacterium spp.

Granulicatella spp.
Veillonella spp.
Dialister spp.
Campylobacter spp.

Campylobacter gracilis
Granulicatella adiacens
Olsenella uli
Streptococcus salivarius

Pankreas / nyre Alistipes spp. -

Lever Fusobacterium spp. Dialister invisus
Propionibacterium acnes
Fusobacterium nucleatum

Nyre - -

Pankreas Neisseria spp. -

Figur 1.  Antall påviste bakterier i tre typer infeksjoner med forskjellige metoder 

Figur 2. Prosent mono- og polybakterielle 
infeksjoner i lever

Figur 3. Prosent mono- og 
polybakterielle infeksjoner i nyre

Figur 4. Prosent mono- og 
polybakterielleinfeksjoner i pankreas

Figur 5. Venn-diagram, genus nivå Figur 6. Venn-diagram, species nivå
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Introduksjon
Ved seksjon prøvemottak på St.Olavs hospital jobber vi 
med å innhente og sørge for riktig preanalyse av 
forskningsprøver til analysering, biobanking eller 
forsendelse til inn- og utland. Ved prøvemottaket er det 
ca. 23 ansatte som er involvert i prosessering av 
forskningsprøver i tillegg til normal drift. 

Avdeling for medisinsk biokjemi (AMB) tar imot 
hevendelser fra forskningsgrupper eller 
oppdragsgivere som ønsker å få forholdene tilrettelagt 
for sin forskning. Problemstillinger knyttet til prosjektet 
blir drøftet og en avtale blir inngått. Ved AMB driftes ca. 
70 prosjekter per dags dato, og det er ca. 50 
prosjektforespørsler årlig.

Resultat
• Nedfrysning av alikvoter til forskningsbiobank. 

Prøvemottaket lagrer prøvene i fryser ved -80 
grader, før de leveres til Biobank1. 

• Videre forsendelse til både inn- og utland. I 
disse tilfellene har prøvemottaket ansvar for 
både prøveprosessering og forsendelse. 

• Prøver som sendes direkte til analysering ved 
AMB genererer analysesvar som leveres tilbake 
til oppdragsgiver.

• Prøvemottaket ved St.Olavs hospital opplever 
en økning i antall prosjektforespørsler årlig.

Konklusjon
Legeforeningen 2012: «60 % av alle avvik vedrørende 
prøvesvar tilskrives prøvetaking og pre-analytiske 
forhold.»

Prøvebehandling gjort ved felles prøvemottak, hvor 
vår arbeidshverdag består av å kontrollere og utøve 
riktig pre-analyse skal gi god forutsetning for 
behandlingen av forskningsprøver. Høy kvalitet, riktig 
praksis og god sporbarhet er i fokus. Vårt arbeid skal 
gi et godt grunnlag for optimale forskningsresultater. 

Metode
Prøvemottaket samarbeider med Biobank1 og benytter 
seg av datasystemet BioByte for registrering av 
prøveinformasjon og generering av unike strekkoder for 
hver alikvot. BioByte anonymiserer personopplysninger 
til deltagerne i prosjektet.

Prøvemottaket håndterer også bruksprosjekter. Dette er 
prosjekter der prøveinnsamling og prøveprosessering 
allerede er utført. I dette tilfellet har det blitt bestemt hva 
prøvene skal brukes til og ansatte ved prøvemottak har 
ansvar for rekvirering, tining, blanding og alikvotering
over i tilpassede prøverør før analyse.

Prosjektprøver som skal direkte til analyse blir behandlet 
som en vanlig pasientprøve, og de krever derfor ingen 
spesiell prøveprosessering. Analysesvaret benyttes ikke 
i sammenheng med pasientbehandling, men i 
prosjektsammenheng.

Kristin Jørgensen, Marit Bratland



“An increasing demand in Immunohistochemistry (IHC) staining 
and the challenges we are facing in Oslo University Hospital”.

Rona Joy Vargas Brodahl, Bioengineer 
OUS-HF, Dept. of Pathology - Immunohistochemistry Laboratory, ronbro@ous-hf.no

Immunohistochemistry (IHC) laboratory in Oslo University Hospital (OUS-HF) is the country's 
largest IHC unit that offers a wide range of immunohistochemical stains. It is localized both in 
Rikshospitalet and Ullevål Hospital. In 2009, the IHC Laboratory at Radiumhospitalet was 
transferred to Rikshospitalet. IHC staining in OUS-HF have rapidly increased as pathologists 
are not just depending on the H & E staining from the Histology laboratory but also ordering 
several IHC staining a day. It is a useful tool for the pathologists to confirm a diagnosis, 
provide accurate prognostic and predictive information to clinicians. The purpose of this poster 
is to show our work in IHC routine diagnostics and to share the challenges in the laboratory 
amidst the growing demand. 

Samples used: ¤Formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections
¤B plus-fixed paraffin-embedded tissue sections
¤Fresh-frozen tissue sections

Instrument used: A. VENTANA Benchmark Ultra
- uses Ultraview DAB kit, Optiview DAB, iView/iView plus, Red kit       

B. DAKO Autostainer Link 48
- uses Envision Flex/Flex+

Note: With pending installation of two DAKO Omnis as part of the staining platform.

Figure 1.

A. VENTANA Benchmark Ultra B. DAKO Autostainer Link 48

Routine Diagnostics and It’s Applications in OUS-HF

• Currently, we have over 300 different antibodies used as diagnostic, prognostic and 
predictive biomarkers. IHC uses monoclonal and polyclonal antibodies for the detection of 
specific antigens in tissue sections which are mostly stained using IHC DAB detection 
system or the “Brown Stain”, Alkaline Phosphatase Red Detection, and multiparameter IHC 
staining (dual & triple). See examples:

Figure 2.

• IHC staining for Sentinel Lymph Nodes (SLNs) biopsy for early staging in Malignant 
Melanoma based on the National Guidelines using Melan A Red assay.

• IHC for Sentinel Node (SN) for Vulvar cancer using CK 5/6 assay and endometrial cancer 
using CK8 assay in accordance to European Society of Gynecological Oncology. 

• IHC to confirm infectious agent in tissues by using specific antibodies against 
microbial/viral antigens. Examples: Treponema pallidum, H. pylori, CMV, SV40s,HSV, etc.

• IHC staining to detect therapeutic target, to monitor therapeutic response, and to indicate  
prognostic significance in certain cancer. Examples: ER, PGR, HER2, ALK, PD-L1

• IHC staining on fresh-frozen muscle tissue sections from Neuropathology Laboratory using 
specific antibodies to detect muscle protein abnormalities.

• C4d IHC staining for the detection of AMR (Antibody-Mediated Rejection) in heart, kidney, 
liver, lung and pancreas allograft biopsies. We also have IF manual method for IgA, IgG, 
IgM, C3/C1q, and Kappa/Lambda light chains.

• Immunofluorescence (IF) staining for IgA, IgG, IgM, C3, fibrinogen on fresh-frozen skin 
tissues for diagnosing several dermatological disorders and immune-mediated diseases.

• In-situ hybridization (ISH)/Dual-SISH staining on VENTANA Benchmark Ultra which uses  
nucleic acid probes in this procedure. Examples: EBV, HPV-H, HPV-L, Dual-SISH HER2

The Challenges in the Laboratory

• We don’t have a synchronized IHC glass barcode labelling system for VENTANA & DAKO 
platforms and for the internal data system in the department. We also don’t have a glass 
printer thus; we are using approximately 1-2 hours in labelling IHC glass manually before 
the cutting of the tissue sections. 

Figure 3.  Manual barcode labelling of IHC glass

• An increase in the number of tissue sections to be cut per day. This also includes 
consultation biopsies from the different hospitals in Norway. There should be at least 3 
bioengineers/chemical engineers assigned for tissue sectioning using the microtomes.

Figure 4.

A. Tissue blocks                  B. Consultation blocks          C. Tissue sectioning team             D. Unstained IHC glass 

• More time in making multiblock internal controls and eventually cutting the control sections 
as IHC needs positive & negative controls to check the accuracy & reliability of the staining. 

• A need to optimize and validate IHC antibody protocols in the laboratory from time to time. 
This includes choosing the right primary antibody, selecting the right method for antigen-
retrieval and using the optimal detection system. 

• Optimizing and standardizing of IHC protocols should be implemented to minimize 
undesirable staining results. Hence, our participation in External Quality Assessment 
Program like UK NEQAS and NORDIQC are very important.

• An increase in IHC reagent orders, laboratory supplies & also the need for more 
equipment. Like microtomes and IHC Autostainers to have a continuous and random slide 
processing that will improve laboratory workflow and increase laboratory productivity. 
Machine capacity is challenged by the increasing workload thus; we are doing day & 
overnight runs of IHC staining.

• After immunohistochemical staining of the target antigen, we do most of the counterstaining 
manually to provide contrast to the primary stain.

• Preventive maintenance for the IHC Autostainers should be done according to machine 
producer’s recommendations. An updated end-user training for the bioengineers/chemical 
engineers is also important to have more knowledge about IHC techniques and to solve 
certain troubleshooting on the IHC Autostainers.

• Since the IHC laboratories in OUS-HF caters three hospitals with different locations, the 
logistics for tissue blocks and IHC stained slides are also challenging. There can be delays 
in the transportation and communication problems also occur between the IHC Lab. and 
the pathologists who are ordering IHC staining. 

Figure 5.

A. Sorted IHC stained glass ready for submission B. Stained IHC glass ready for transport to DNR & Ullevål

• A need for a bigger and functional working area that eases workflow and ensures safety to 
the health professionals is also necessary.

Table 1. IHC Staining Statistics for Routine Diagnostics 

RADIUMHOSPITALET RIKSHOSPITALET ULLEVÅL HOSPITAL
2016 62655 45794 16292
2017 72855 49961 18086
2018 75275 52344 19440
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Due to an increasing demand in immunohistochemistry staining, the department is still 
working for the restructuring and organizing into a bigger laboratory with a better perspective. 
Despite the challenging work and the vast amount of IHC staining in OUS-HF, the IHC 
Laboratory is always striving to deliver high quality immunostaining with increased efficiency, 
and continues to provide an optimized IHC protocols for the patient’s safety. We are still 
looking forward for modernization and digitalization in the field of pathology in the future.

• David J. Jabbs. Diagnostic Immunohistochemistry, Theranostic and Genomic Applications. 
Third Edition

Note: Data Statistics on IHC staining for routine diagnostics in the last three years was done 
by Inger Johanne Ryen, Unit Head of Immunohistochemistry Lab., Dept. of Pathology-OUS.

The graph shows a significant 
increase in IHC staining in the last 

three years. We are staining a 
combined average of 550 IHC slides 

a day at 
Rikshospitalet/Radiumhospitalet & 

an average of 120 IHC slides at 
Ullevål Hospital; this also includes 

consultation biopsies.

NOTE: IHC slides from the Forensic
Medicine Dept. & from the Research 
Group are not included in the data.
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Utvikler pasienter behandlet med vedolizumab 
nøytraliserende antistoffer? 

Introduksjon 

Resultater 

Konklusjon 

Åge Winje Brustad, spesialbioingeniør MSc, Ann Magritt Liberg, bioingeniør MSc, Johanna Elin Gehin, lege,  
Nils Bolstad, overlege, David J. Warren, forsker PhD. 
 

Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus – Radiumhospitalet, Oslo, Norge. 
 
 

Materiale og metode 

Til sammen 119 pasientprøver ble analysert i oppsett 1 
som en screening for å finne ADAb. Et utvalg på 42 
pasientprøver som var positive i hovedanalysen ble 
deretter analysert i oppsett 2 som en bekreftende test. 
De to analysene ble plottet mot hverandre basert på  
%-hemming av VDZ, som vist i figur 2.  Sammenligningen 
viser god korrelasjon mellom metodene (R2=0,83). 
 

Ved Avdeling for medisinsk biokjemi, 
Oslo universitetssykehus – Radiumhospitalet, måles 
serumkonsentrasjon av en rekke biologiske legemidler. 
Biologiske legemidler er store komplekse molekyler 
fremstilt i levende organismer som ofte virker via 
selektiv hemming av celler og signalstoffer som er 
nødvendige for inflammasjon.  

Det biologiske legemidlet Vedolizumab (VDZ) (Entyvio®, 
Takeda) er et humanisert IgG1 monoklonalt antistoff som 
hemmer inflammasjon i tarm gjennom blokkering av 
overflatemarkøren α4β7-integrin på T-lymfocytter. VDZ 
gis som infusjonsbehandling til pasienter med moderat 
til alvorlig grad av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.  

Biologiske legemidler, som er kroppsfremmede proteiner, 
kan aktivere immunsystemet og føre til dannelse av 
antistoffer hos pasienten (ADAb). Det er tidligere påvist 
sammenheng mellom ADAb, lavt medikamentnivå og 
manglende effekt av legemidlet for enkelte andre 
biologiske legemidler, med det resultat at man gir dyre 
medikamenter som ikke har noen virkning. I tillegg kan 
ADAb gi økt risiko for allergilignende reaksjoner. Vi har 
svært begrenset kunnskap om forekomst av ADAb hos 
pasienter behandlet med VDZ. Vi ønsker å utvikle en 
metode for å måle nøytraliserende ADAb mot VDZ, samt 
kartlegge forekomst av ADAb hos pasienter med ikke-
målbar serumkonsentrasjon av VDZ. 

Resultatene viser tilstedeværelse av ADAb hos pasienter 
under behandling av VDZ. Bruk av det egenproduserte 
monoklonale antistoffet D130 som fastfase viser seg å 
være adekvat til måling av ADAb sammenlignet med 
α4β7-integrinet. Denne studien sier ingenting om 
forekomsten av ADAb i den generelle 
pasientpopulasjonen som behandles med VDZ. 
Konklusjonen er at vi ved bruk av to ulike 
analyseoppsett, finner at pasienter på behandling av VDZ 
kan utvikle ADAb. Disse resultatene gjør det aktuelt for 
laboratoriet å tilby en analyse for måling av ADAb mot 
VDZ i framtiden. 
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Prosentvis hemming (α4β7-integrin)  

Metodesammenligning mellom 
α4β7-integrin og D130 som fastfaseprotein 

Vi analyserte ADAb mot VDZ i pasientprøver med 
serumkonsentrasjon <1 mg/L, innsendt til laboratoriet i 
2017 og 2018. Analysen ble satt opp som full-
automatisert time-resolved immunofluoroassay (TR-IFA) 
på analyseplattformen AutoDELFIA® (PerkinElmer) i to 
ulike oppsett. Som fastfaseprotein brukte vi et 
egenprodusert biotinylert monoklonalt antistoff mot VDZ 
(D130) i hovedanalysen (figur 1, venstre). For å 
kontrollere at eventuelle antistoffer hemmet 
legemiddelets evne til å binde målmolekylet sitt, benyttet 
vi biotinylert α4β7-integrin i en tilleggsanalyse (figur 1, 
høyre). Som deteksjonsmolekyl benyttet man 
europiummerket VDZ-F(ab’)2. Tilstedeværelse av ADAb 
ble målt som %-hemming av europiummerket VDZ-
F(ab’)2 til fastfaseproteinet.  

Figur 2: Metodesammenligning mellom hemming av α4β7-integrin og D130 

Figur 1: Analyseprinsipp for påvisning av nøytraliserende antistoffer mot 
vedolizumab. D130 (venstre) og α4β7-integrin (høyre) som fastfaseprotein. 

ADAb –   ADAb +  ADAb –   ADAb +  
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Prosjektgruppen sammen med Divisjonsdirektør Janne Pedersen

Prosjekt sluttsamtaler 
Hver gang noen slutter, koster det bedriften en til 
to årslønner. I tillegg forsvinner viktig 
kompetanse.  Vi ville finne ut hvorfor de sluttet og 
inviterte  alle som sa opp sin stilling i 2015 og 2016 
til en sluttsamtale. Intervjuerne var «nøytrale» 
personer uten personalansvar. Informasjon fra 
samtalene  ble behandlet konfidensielt. Dette var 
viktig for at ansatte skulle komme med ærlige 
tilbakemeldinger.  

De som takket ja til samtale var positive til 
prosjektet, og hadde mye å bidra med. Vi fikk mange 
gode forbedringsforslag.  Prosjektet i seg selv bidro 
til omdømmebygging. For de som hadde hatt 
negative opplevelser gjorde muligheten til å «få tømt 
seg» at det var lettere å gå videre i livet. 

Konklusjoner og anbefalinger

Å bytte arbeidsplass er en naturlig del av yrkeslivet. Ønske om nye impulser, å lære mer og skifte av 
miljø har betydning for valget om å slutte. Like fullt er det i divisjonens interesse å beholde dyktige 
medarbeidere som det er investert opplæring og tid på. Mer enn 82 % av respondentene fremhevet 
det gode arbeidsmiljøet, og over 70 % kunne tenke seg å komme tilbake til Ahus senere. Her ligger et 
potensiale for rekruttering. I et så stort sykehus som Ahus er intern mobilitet en aktuell strategi for å 
beholde dyktige medarbeidere.

Noen anbefalinger til videre strategisk arbeid (betyr ikke at det ikke gjøres i dag): 
• Avklar forventninger ved ansettelse, f. eks. hvor mye tid til å drive forskning?
• Innfør fleksibilitet i arbeidstid, turnus, ferieavvikling, hjemmekontor osv. hvis mulig.
• Utvikle lederne: Gjennomfør systematisk mengdetrening for ledere i sykefraværssamtaler, 

konflikthåndtering, medarbeidersamtaler og personalsaker.
• Ha fokus på fag og faglig utvikling
• Ta vare på det gode arbeidsmiljøet og bevar små goder i hverdagen
• Snakk med dine medarbeidere,- de har mye å bidra med

Prosjektbeskrivelse
Sluttsamtalene ble gjennomført som 
semistrukturerte intervjuer og referatført.

Spørsmålene som ble stilt var:
• Hva er primær sluttårsak?
• Hva er medvirkende sluttårsak(er)?
• Anbefalinger for bevaringsområder?
• Anbefalinger for forbedringsområder?
• Kunne du tenke deg å komme tilbake til Ahus?
• Vil du anbefale Ahus som arbeidsplass?

Analysen var todelt:
• Kvantitativ analyse, begrenset seg til å få 

fram fakta: alder, kjønn, bosted, 
ansiennitet, avdelingstilhørighet og 
stillingskategori. 

• Kvalitativ analyse, hadde som formål å 
fange  opp respondentenes refleksjoner 
og forslag til forbedrings- og 
bevaringsområder. Dette er parametere 
som ikke er statistisk målbare. Ved 
samtale og senere tekstanalyse av 
referatene kunne prosjektgruppen få en 
bedre forståelse av hvilke refleksjoner 
som ligger bak valgene.  

De ansatte trenger faglig stimulering, både 
som kompetanseutvikling men også som 
jobbinnhold. Flere sier at arbeidet oppleves å 
ha blitt mer rutinepreget og «kjedelig» over 
tid.

Ledelse og relasjonen til nærmeste leder er 
viktig for de ansatte. Det er mye symbolverdi 
i lederes adferd, det blir lagt merke til hva de 
gjør og ikke gjør.

Lønn og belønning er ikke den viktigste 
grunnen til at man finner seg en ny 
arbeidsgiver. Og av de som oppgir lønn og 
belønning som sluttårsak, oppgis andre 
goder enn lønn som viktige. Eks. på dette er 
fleksibel arbeidstid og ferieavvikling, og 
muligheter for hjemmekontor.

Arbeidsbelastningen er høy i helsevesenet, 
men dette er også noe som er forventet og 
oppgis ikke av så mange som sluttårsak. Men 
flere sier at arbeidsbelastningen, også 
turnusbelastning, oppleves å ha økt over tid.

Arbeidsmiljøet: Et av de mest gledelige 
funnene, var at hele 82% fremhevet det gode 
arbeidsmiljøet på Ahus, og hele 70% kunne 
tenke seg å komme tilbake til Ahus.

Kontaktinformasjon: 
May Lilly Colban, may.lilly.colban@ahus.no
Randi Clutch, randi.clutch@ahus.no
Lone Bakken, loba@ahus.no

Funn
I løpet av 2015 og 2016 var det 71 personer 
som sa opp sin stilling i divisjonen. 61 av disse 
ble inkludert i prosjektet. Turnover var på 
10,1%. Det tilsvarer omtrent 
landsgjennomsnittet. På bakgrunn av funnene 
ble det utarbeidet 6 ulike sluttårsaker.

1: Familiære årsaker, helse og ytre omstendigheter
2: Faglig utvikling og jobbinnhold
3: Ledelse og organisering
4: Lønn og belønning
5: Arbeidsbelastning
6: Arbeidsmiljø

Familiære årsaker, helse og ytre 
omstendigheter var den største sluttårsaken: 
Vårt viktigste funn viser at nesten halvparten 
sluttet av årsaker som ikke er relatert til 
arbeidsplassen

Faglig utvikling og jobbinnhold betyr svært 
mye for ansatte i helsevesenet. Av de som 
oppga dette som sluttårsak var alle i 
aldersgruppen 30-49 år, en periode i 
yrkeslivet hvor man er produktiv og har god 
kompetanse 

Lær av dem som slutter i jobben
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Lær av dem som slutter i jobben
Hvordan minimere fare og spare tid? 

 

Introduksjon 
MALDI-TOF-teknologien brukes i mikrobiologisk diagnostikk for å identifisere bakterier.  
Materialet, fersk bakteriekultur eller blod, overføres direkte på MALDI-plate med brønner  
og dekkes med en matrix-løsning.  
 
MALDI-platen som ble benyttet var MSP 96 target polished steel BC plates (flergangsplater) 
som måtte vaskes når alle brønnene var fylt opp. Vaskeløsningen, trifluoroacetic acid (TFA), 
er svært etsende og derfor ikke gunstig å benytte jevnlig i laboratoriet.  

 
Vi ønsket å minske bruken av denne vaskeløsningen,  
og å spare tid ved å slippe å vaske flergangsplatene.  

Materiale og metode 
Det ble benyttet ATCC/CCUG-stammer og 
kliniske isolater til verifiseringen. 
Prøvematerialet ble hentet fra vekst på 
colombia blodagar og blod (blodkulturflasker).  
MALDI-TOF analyserer mikroorganismens 
iboende  proteiner ved hjelp av 
massespektrometri. Proteinene detekteres etter 
størrelse og mengde, og gir en kurve som 
sammenlignes med et referansebibliotek. 

Konklusjon 
Verifiseringen inneholder ingen alvorlige avvik. De mindre avvikene som har forekommet ble diskutert og kan enkelt løses med å analysere 
prøven på nytt når den ikke tilfredsstiller oppgitte krav. Dette har vi som rutine i vår arbeidshverdag. Evnen til å identifisere bakterier og 
gjærsopp på engangsplater er like god som på flergangsplater.  
 
Under verifiseringen erfarte vi at det kan benyttes 0,8μl med Matrix i stedet for 1μl. Samtidig kan det benyttes kun en brønn i stedet for to 
brønner. Dette er gunstig fordi  engangsplatene er dyrere enn flergangsplatene. Merkostnad per prøve er 2,20 kr på engangsplatene. 
Bruk av TFA til vasking av plater er helt borte, og det var et viktig HMS-tiltak. Det har også blitt mer tid til andre arbeidsoppgaver.  
 
Innføringen fra flergangsplater til engangsplater gikk smertefritt. Vi startet først med å bruke en brønn på flergangsplatene før vi gikk over til 
engangsplatene. Alle er fornøyd med omleggingen.  

Engangsplater til MALDI-TOF 

Utarbeidet av:  
Marta Twardowska Uzieblo, bioingeniør og Randi Bråthen Dannemark, fagbioingeniør ved Drammen sykehus, Medisinsk 
mikrobiologi, Avdeling for laboratoriemedisin, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Vestre Viken HF. 
 

Resultater 
 Det ble testet 31 ATCC/CCUG-stammer, ut ifra disse viste 27 stammer (87,1 %) 

samme funn på engang- og flergangsplater med kategori A og score over 2. De 
observerte avvikene ble klassifisert som mindre avvik.  

 På 23 av 31 kliniske isolater (74,2 %) ble samme mikroben funnet på begge platene, 
og funnene viste kategori A og score over 2. Kun mindre avvik ble observert. De 
mindre avvikene var prøver som fikk kategori B eller C og score under 2.  

 Engangsplatene er litt mindre i størrelse og har dermed litt mindre brønner. Det ble 
testet med 0,8µl Matrix ved siden av vanlig mengde 1,0µl Matrix. Resultatene med 
mindre mengde matrix (0,8µl) fungerte bedre.  

 Vi brukte rutinemessig to brønner per prøve. Resultater viser ingen forskjell mellom 
funnene i de to brønnene. Derfor valgte vi å teste ut å bruke bare en brønn på 
engangsplatene.   

Tid spart per år:  
52 timer = 1,4 arbeidsuker 

Stafylococcus aureus 

MALDI-plater: flergangsplate (til venstre) og              
engangsplate (til høyre) 

Vasking av flergangsplater 

Identifisering av mikrober ved hjelp av MALDI-TOF 



Rapid Improvement Event (RIE) på mikrobiologen, Drammen sykehus 2017 
 

Introduksjon 
I juni 2017 gjennomførte vi et forbedringsprosjekt (RIE) i samarbeid 
med en leverandør. 5 bioingeniører fra ulike faggrupper og 3 personer 
fra leverandør jobbet med RIE i en uke.  
 
Kunne ressursene brukes på en bedre og mer effektiv måte?  
Var det mulig å håndtere økt prøvevolum og rekvirentenes ønske  
om raskere svar uten at bioingeniørene ble stressede og utslitte? 
 

Resultater 
Det viste seg at å jobbe i små batcher var mest effektivt. Registrering, merking av skåler og utsæd av en 
og en prøve (flow) var mer tidseffektivt enn å gjøre samme handling på flere prøver. Dette gir også 
bedring i kvalitet, fordi det minsker faren for prøveforveksling. 
 
Tidligere satte hver arbeidsplass opp sine prøver til viderearbeid i en stor batch på slutten av dagen.  
Vi innførte en «instrumentperson» som satte opp viderearbeid for alle kontinuerlig i løpet av dagen.  
Prøver til identifikasjon på MALDI-TOF ble gjort klart på hver arbeidsplass i små batcher på 4-6 isolater 
per kjøring. En liten batch analyseres fort, og man kom fort videre med arbeidet på prøvene. En annen 
effekt var at det ikke var kø på instrumentet lenger. Resistensbestemmelse til Vitek ble satt opp på 1-7 
prøver av gangen av «instrumentpersonen». 
 
Prøveflyten gjennom laboratoriet ble mer effektiv og medførte at vi klarte å håndtere en økt 
prøvemengde fra 800 til 920 prøver/måned, en økning på 15 %, uten flere folk. Samtidig ble overtid 
redusert med ca 40 %. 
 
Visual management med oppslagstavler og fargekoder ga bedre informasjonsflyt.  

 Vi fikk oppslagstavler med relevant informasjon og ønskede forbedringsforslag 
 Vi lagde fargede kort til «instrumentperson» og mikrobiolog. 
 Rosa og grønt flagg signaliserer sekundærarbeid som MALDI-TOF og Vitek 
 Oransje flagg signaliserer til mikrobiolog at det er behov for konsultasjon.  

Bioingeniør får raskere hjelp, og mikrobiolog slipper å bruke tid på å spørre  
om det er behov for hjelp. 

 

Metode 
RIE baseres på LEAN-metodikk. 
Vi dokumenterte hvert trinn fra mottak av en pasientprøve i 
laboratoriet til prøven var ferdig besvart. Hvilke trinn som 
hadde verdi for pasienten ble identifisert, og så forsøkte vi å 
eliminere eller minimere de andre trinnene. 
Vi tok tiden på ulike måter å utføre forskjellige 
arbeidsoppgaver for å finne den mest effektive måten å gjøre 
det på.  Visual management ble innført i større omfang. 

LEAN-metodikk  –  noe for oss? 

Utarbeidet av: Randi B. Dannemark og Merete R. Ueland 
Bioingeniører ved Drammen sykehus, Medisinsk mikrobiologi, Avdeling for laboratoriemedisin, Klinikk for medisinsk diagnostikk, Vestre Viken HF. 
 

 

 
 
 

Mål 
• Redusere overtid slik at de ansatte kunne regne med å gå hjem 

fra jobb ved arbeidstidens slutt. 
• Klare en økning i prøvemengde uten å tilføre flere ressurser. 
• Innføre «visual management»; å se og forstå ved hjelp av 

visuelle virkemidler. 
• Behov for effektivitet ved benkekonsultasjon med mikrobiolog. 

 
 

Konklusjon 
Vi oppnådde målet om å jobbe mer effektivt med mindre belastning på ansatte. Det var et krevende prosjekt å gjennomføre i vår travle 
hverdag, men i ettertid var det absolutt verdt det.  Prosjektet ga motivasjon til å fortsette jobben med kontinuerlig forbedring. 

Utsæd batch Utsæd flow 

RIE-teamet juni 2017 

Oppslagstavle med driftsinfo 
og forbedringsforslag 

Fargeflagg ved arbeidsbenkene 



Snipp, snapp, snute, så var flerlingene ute!  
Eventyret om assistert befruktning 

og de gode hjelperne ved St. Olavs hospital 
 Dybdahl KF, Gresseth A 

Fertilitetsseksjonen, Kvinneklinikken, St. Olavs hospital 

Første barn i Norge født etter assistert befruktning var på St. Olav hospital i 1984. Etter hvert som graviditetsraten økte, så økte også 
andelen tvillinger med de komplikasjoner som flerlingesvangerskap medfører. Fryseteknikken ble bedre, man valgte å sette inn bare ett 
embryo, og fryse overskuddsembryo som kunne settes tilbake i en senere syklus (FER). Første barn i Norden født etter tilbakesetting av 
frosset og tint embryo ble født på St. Olavs hospital i 1988. Ved utgangen av 2004 var kvaliteten på vår fryseteknikk blitt så god at kriteriene 
for elektiv tilbakesetting av ett embryo, elektiv singel embryo transfer (eSET) kunne innføres.  
Fra 1996 ble det introdusert en ny metode, intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI), som muliggjorde IVF hos menn med svært dårlig 
sædkvalitet. ICSI-metoden gjør at vi kan behandle flere par, og denne metoden utgjør ca. halvparten av behandlingene vi gjør. 
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Vi har tatt utgangspunkt i alle behandlinger med assistert befruktning utført ved seksjonen i perioden 1984 til og med 2017. Data er hentet 
fra vår lokale database, som inneholder kliniske og laboratoriemessige opplysninger knyttet til forsøk med assistert befruktning etter in vitro-
fertilisering (IVF) eller ICSI. 

Tilbakeføring av ett embryo, samtidig med forbedring av frysemetode, gjør at behandlingen blir mer effektiv og mindre belastende for 
pasienten. Sjansen for å få barn er like stor, og risikoen for flerlingesvangerskap er liten. Forekomsten av flerlingesvangerskap etter 
assistert befruktning er i perioden redusert fra 36 % til tilnærmet samme nivå som ved spontane svangerskap, ca. 1,5 %. Dette skyldes 
innføring av eSET. 
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Sonja Sander Gjermshus, seksjonsleder, Guri Joranger, fagbioingeniør med spes. Godkjenning, Suganthini  Nandhakoban, fagbioingeniør, Astrid Aandahl, overlege
Immunologi og transfusjonsmedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus, Lørenskog, Norge

Forberedelser til Red Blood Cell Exchange (RBCX) på 
elektive pasienter med sigdcellesykdom

Blodbankens lege mottar henvisning 
internt Ahus eller fra eksternt sykehus 

m/opplysninger om blant annet 
hematologiske blodprøvesvar. Alle 

seksjoner på IMTRA involveres

Innhente info om feno-/genotype, tidligere 
transfusjonsreaksjoner, bestrålte produkter, 
ABO/RhD og antistoffscreeening

Tidspunkt for forebyggende behandling 
fastsettes

Antall  SAG-enheter pasienten har behov for 
beregnes ut fra verdier på blodprøvesvar og 
pasientens høyde/ vekt

Søker etter forlikelig givere i eget 
blodgiverkorps. Det tas hensyn til følgende 
blodtypeantigener i prioritert rekkefølge: 
ABO, Rh, K, Jka, Jkb, Fya, Fyb og S

Innkaller aktuelle blodgivere. Disse gis time 
til tapping slik at SAG < 10 dager på 
behandlingsdagen

Fullblodstapping, posene blir merket med 
pasientens pidnummer og initialer

SAG- enhetene oppbevares i egen karantene 
boks reservert til pasienten

Gjøre opp status antall poser i reserve. Nytt 
søk i eget lager. Etter samråd med lege kan 
det velges SAG > 10 dager;  fenotypeforlikelig 
SAG prioriteres framfor produktets alder. 
Lege bestiller evt forlikelig SAG fra 
henvisende sykehus

Ny antistoffscreening mottas <4 dager før 
behandlingsdag. Utvidet forlik utføres ved 
evt blodtypeantistoffer.

Eventuelt mottak av fenotypeforlikelig SAG 
fra henvisende sykehus som reserveres 
pasienten

Reserverte SAG veies, frigis evt bestråles og 
transfusjonen registreres i LabCrafts 
blodbestillingsmodul 

Lege legger 
inn 
blodbestilling 
i DIPS

Lege bestemmer rekkefølgen av SAG som 
skal benyttes; de nyeste og mest 
fenotypeforlikelige enhetene transfunderes 
til sist

Elektiv Red Blood Cell Exchange 
utføres av bioingeniør/ sykepleier 

og lege



Bjørg C. Haldorsen1, Christian G. Giske2, Dennis Hansen3, Kristjan Orri Helgason4, Iren H.Löhr5, Monica Österblad6, 
Kaisu Rantakokko-Jalava7, Mikala Wang8, Lars Småbrekke9, Ørjan Samuelsen1,9, Arnfinn Sundsfjord1,10 på vegne av NordicAST CPE-studiegruppe.

1Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens, Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø, Norge; 2Avdeling for laboratoriemedisin, Karolinska Institutt, 
Stockholm, Sverige; 3Avdeling for klinisk mikrobiologi, Herlev og Gentofte sykehus, Herlev, Danmark; 4Avdeling for klinisk mikrobiologi, Landspitali universitetssykehus, Reykjavik, Island; 5Avdeling for medisinsk 

mikrobiologi, Stavanger universitetssykehus, Stavanger, Norge; 6Enhet for bakterielle infeksjoner, Nasjonalt institutt for helse og velferd, Turku, Finland; 7Klinisk mikrobiologisk laboratorium, Turku 
universitetssykehus, Turku, Finland; 8Avdeling for klinisk mikrobiologi, Aarhus universitetssykehus, Aarhus, Danmark; 9 Institutt for farmasi og 10 Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet , UiT –

Norges arktiske universitet, Tromsø, Norge.
.

.

Bakgrunn
Den globale utbredelsen av karbapenemase-produserende Enterobacterales (CPE) krever gode 

metoder for påvisning av slike resistensmekanismer. Formålet med denne studien var å undersøke 

hvor godt ROSCO KPC/MBL/OXA-48 kit’et påviser CPE i en nordisk multisenter-studie.. 

Resultater
Resultatene for alle stammene er presentert i Tabell 1. Ingen signifikant forskjell mellom

laboratorier med og uten tidligere erfaring i bruk av kit’et ble observert.

• Klasse A CPE

KPC ble korrekt klassifisert av 88-91% av laboratoriene (n=42) .

Den IMI-positive E. cloacae complex stammen ble korrekt identifisert av 67%.

• Klasse B CPE

Fem av de klasse B karbapenemase-positive stammene ble korrekt klassifisert av 81-

91%.

NDM-positive P. mirabilis, Citrobacter sp. and K. pneumoniae stammene ble korrekt

klassifisert av henholsdvis 21%, 74%  og 74%, av laboratoriene. 

Den IMP-produserende E. coli-stammen ble korrekt klassifisert av 67%.

• Klasse D CPE

Fire av de OXA-48 CPE stammene ble korrekt klassifisert av 91-95%.

69% og 76% av laboratoriene klassifiserte henholdsvis den OXA-48-positive K. variicola

tripletten og den OXA-48-positive K. pneumoniae stammen korrekt.

• Ikke-CPE

Den korrekte klassifiseringen varierte mellom 33-96% blant de ikke-

karbapenemaseprodueserende (ikke-CPE) stammene.

Materiale og metoder
Førti-to nordiske laboratorier (Danmark n=8, Finland n=5, Island n=1, Norge n=11 og Sverige n=17)

undersøkte et blindet vel-karakterisert stammemateriale av CPE (n=21) og ikke-CPE (n=8) med

nedsatt følsomhet for meropenem og MIC over villtype. Representanter for de ulike

karbapenemasene involvert i den globale spredningen av CPE var inkludert; klasse A (n=4), B (n=9)

og D (n=6) (Tabell 1). En K. variicola stamme med blaOXA-48-lik ble inkludert som triplikat og E. coli

ATCC 25922 var inkludert som kvalitetskontroll. Laboratoriene utførte ROSCO KPC/MBL/OXA-48

testen etter produsentens protokoll. I korte trekk: meropenemtabletter i kombinasjon β-

laktamasehemmerne borsyre, kloxacillin og dipikolinsyre brukes for å påvise karbapenemasene KPC

og MBL. Temocillin er inkludert for påvisning av OXA-48. Tolkning av resultatene ble utført etter

NordicAST algoritmen (Fig. 1) og eksempler av funn er vist i Fig. 2. Tjue-fire av laboratoriene brukte

kit’et for første gang, mens 18 laboratorier hadde tidligere erfaring med kit’et eller brukte det som en

del av sin rutinediagnostikk.

Konklusjon

Resultatene fra denne studien viser at ROSCO KPC/MBL/OXA-48 kit egner

seg for identifisering av de vanligste karbapenemase-klassene i

Enterobacterales. 

Dog er det knyttet utfordring til: 

• stammer med lav meropenem MIC. 

• karbapenemasene IMI (klasse A), IMP (klasse B) og noen stammer 

med OXA-48-lik (klasse D).

ROSCO KPC/MBL/OXA-48 kit for fenotypisk identifikasjon av ulike 
karbapenemaser i Enterobacterales; 

en nordisk multisenter-studie.

Fig. 1. Algoritme for påvisning av karbapenemaser (NordicAST brytningspunkttabell

v.9.0, 2019-03-25).

Fig. 2. Synergi mellom meropenem og A) meropenem + borsyre indikerer klasse A CPE;

B) meropenem + dipikolonsyre indikerer klasse B CPE. C) Ingen synergi mellom meropenem og hemmere

samt ingen sone rundt temocillin indikerer klasse D CPE.

A

Vi ønsker å takke deltakerlaboratoriene for deres bidrag til denne studien Kontaktinformasjon: bjorg.haldorsen@unn.no

Tabell 1. Oversikt over stammematerialet, inkludert karbapenemase klasse/gen og

tolkning av resultatene fra ROSCO KPC/MBL/OXA-48 kit.

B

C



 
Automated liquid-liquid extraction for determination of chiral amphetamine in 

serum using UPC2-MSMS 
 

Hilde Havnen, Miriam Hansen and Solfrid Hegstad  
 Department of Clinical Pharmacology, St. Olav University Hospital, Trondheim, Norway 

E-mail: hilde.havnen@stolav.no 

Introduction: 
Amphetamine is a chiral compound consisting of the two enantiomers, R- and 
S-amphetamine.  Most of the prescribed amphetamine consists of the pure S-
enantiomer, whereas illegal amphetamine is available mainly as a racemic 
mixture of these enantiomers. To distinguish between legal and illegal 
consumption of amphetamine a reliable method for chiral separation of R/S-
amphetamine in biological specimens is required.  

Bioingeniørkongressen 2019, Tromsø   
           
   

Results: 
Preliminary validation data are summarized in Table 1.  
The combination of column temperature at 10 °C and the additive 
ammonium hydroxide was essential for the separation of R/S-amphetamine 
on the Chiralpak AD-3 column.  
The MRM-chromatograms of the lowest calibrator are shown in Figure 1. 
The MRM-chromatograms of two real samples are shown in Figure 2. The 
sample in the left panel contains illegal/racemic amphetamine. The sample 
in the right panel contains 100% S-amphetamine, indicating an intake of 
legal amphetamine.  

Aim of the study: 
To develop a fast, simple and robust automated extraction  method for 
enantioselective quantification of  R/S-amphetamine in serum, suitable for 
routine use.  

Table 1. Calibration range, LOQ, beetween assay precision, matrix effect (ME) and recovery Conclusion: 
A specific and rapid UPC2-MSMS method for the separation and 
quantification of R/S-amphetamine has been developed. Liquid-
liquid-extraction using a Hamilton pipetting robot has proved to be 
suitable for automatic sample preparation. The method validation 
is in progress. After the validation is completed the method will be 
implemented for routine use. 

Fig 1. MRM-chromatograms of R/S amphetamine at the lowest calibrator (12.5 
nmol/L of each enantiomer) 

Method: 

Fig 2. MRM-chromatograms of illegal  (left panel) and legal amphetamine (right 
panel) 
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Analyte 
Calibration 

range 
(nmol/L) 

LOQ 
(nmol/L) 

Theoretical 
conc. 

(nmol/L) 

Between-
assay 
n=6 

(%CV) 

ME 
Corrected 
with IS (%) 

Recovery 
(%) 

S-Amphetamine 12.5 - 1000 12.5 
20.0 3.9 92 73 
100 1.4 
750 0.9 99 73 

R-Amphetamine 12.5 - 1000 12.5 

20.0 2.3 93 73 

100 2.1 
750 1.3 98 73 

Sample preparation inside Hamilton robot 
• 200 µL serum + 25 µL Internal-standard + 200 µL 0.2M Na2CO3 
• Mixing 
• 600 µL ethyl acetate 

Sample preparation outside Hamilton robot 
• Sealing (thermal sealing foil) 
• Mixing 
• Centrifuge, 4600 rpm, 5 minutes 

Sample preparation inside Hamilton robot 
• 450 µL supernatant transferred to a new 2 mL 96-well  plate 
• 10 µL 0.3 M HCl in methanol was added, evaporated  to dryness,  

reconstituted in 2-propanol 

UPC2-MSMS 
• Column: Chiralpak AD-3 (2.1 mm x 150 mm). Temperature 10 °C 
• Mobile phases: CO2 + 2-propanol/MeOH (50/50) with 0.1% NH4OH 
• Injection volume: 2 µL       Run-time: 4 minutes 

R-Amphetamine S-Amphetamine 

Illegal Amphetamine Legal Amphetamine 



Olga Kristin Hultgren og Ingrid Horgen 
Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet  

 

INTRODUKSJON 
Søknad sendt til Norsk akkreditering (NA) i 2015 i henhold til 
akkrediteringsstandardene NS-EN ISO 15189 og NS-EN ISO 22870. 

 
• Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) har administrativ 

og faglig ledelse av Pasientnær Analysering (PNA) 
• PNA-enhet med PNA-koordinator og to 

spesialbioingeniører  
• PNA skal ha samme kvalitet som analysering sentralt på 

laboratoriet 
• Resultater overføres til elektronisk pasientjournal (EPJ) 
• Vi har oversikt over instrumentparken, sporbarhet i hele 

produksjonslinjen, operatørene/brukerne skal ha 
tilstrekkelig kunnskap, analysene skal valideres og 
instrumentene skal overvåkes. 

  

ANTALL PNA-RESULTAT i ELEKTRONISK 
PASIENTJOURNAL 
 
• Antall prøver og resultater er siden 

2006 registrert i en database og  
statistikk tas ut derfra 

• I 2017 ble 2,9 mill. analyseresultater 
fra PNA overført til EPJ 

• Resultatene er fra instrumentene som 
er koblet on-line med 
direkteoverføring til EPJ  

RESULTAT: GODKJENT AKKREDITERING 
 

• Fra januar 2016 ble søknaden 
innvilget av Norsk Akkreditering. 

• PNA (blodgass og glukose) ved 
Rikshospitalet, OUS er akkreditert 
etter standardene NS-ISO 15189 og 
22870.  

• Rikshospitalet er det første 
sykehuset i Norge som er 
akkreditert for PNA. 

KONTAKTINFORMASJON 
 
PNA-koordinator Olga K. Hultgren  
ohultgre@ous-hf.no 
 
Spesialbioingeniør Ingrid Horgen 
ihorgen@ous-hf.no 
 
Takk til: Enhet for laboratorieinformatikk, MBK 
 
 
 

 

KONKLUSJON 
 

• Den kontinuerlige forbedringsprosessen vi har utviklet for PNA 
har med små justeringer vist seg stemme overens med 
innhold/punkter i NS-ISO 22870 

• Samarbeid og god kommunikasjon med de kliniske avdelingene 
som eier PNA-instrumentene er svært viktig  

• Fra november 2016 fikk vi innvilget fleksibel akkreditering for  
analyser med samme metode/måleprinsipp. 
 
 

METODE OG UTVIKLING 
 
Dokumentasjon 
• Overordnet prosedyre for 

kvalitetssikring av PNA 
• Søknadsskjema for nytt PNA-

utstyr 
• Administrative rutiner, 

retningslinjer for opplæring, 
brukerveiledninger tilpasset 
operatørene, sjekklister 

• Valideringsprosedyrer  
• Sporbarhet og dokumentstyring 

 
 
 
Kontinuerlig forbedringsprosess 
• Samarbeidsavtaler 
• Opplæring nyansatte 
• Installasjon og implementering av 

nye analyser og instrumenter  
• Testing og on-line tilkobling 
• Avviksbehandling og 

internrevisjon 
• Kvalitetsindikatorer 
• Styre- og overvåkingsprogrammer 

(daglig drift, vedlikehold og 
kontrollovervåking) 

 
 

ANALYSER, INSTRUMENTER, STYRE- og OVERVÅKINGSPROGRAM 
 
Det ble søkt om akkreditering for 
• Blodgass (pH, pCO2, pO2, elektrolytter, cooksimetri, glukose og laktat) 

målt med ABL 825 Flex (10 stk) og ABL90 Flex (4 stk)  
• Glukose målt med Accu-Chek Inform II (47 stk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Styre- og overvåkingsprogram for instrumentene 
 AQURE        Cobas IT 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akkreditering av pasientnær analysering (PNA) ved Rikshospitalet/OUS  
 

#pointofcare  #pointofcaretesting 



Erfaringer med Timebok til blodprøvetaking i poliklinikken
Tove Hvassing, enhetsleder Preanalytisk enhet, Nordlandssykehuset, Laboratoriemedisinsk avdeling, Bodø.

tove.hvassing@nlsh.no 

Problemstilling 2013
Ventetid- opptil 1,5 time

Alle pasienter måtte trekke kølapp.
Fire køer i prioritert rekkefølge:
1 Ø-hjelp
2 Barn ≤ 8 år
3 Rullestol
4 Drop-in

Klager og «sniking» i køen:
Mange pasienter trakk ø-hjelp-lapp for å raskere komme inn til 
prøvetaking. 
Sykehusets pasienter måtte trekke kølapp. 
Klager fra andre avdelinger på grunn av lang ventetid. 

Vi ønsket forbedring, og ville oppnå:
o Tydelig prioritering 
o Kortere og forutsigbar ventetid for sykehusets pasienter
o Max ventetid 30 minutter
o Bedre arbeidsforholdene for ansatte
o Få bedre samarbeid med øvrige poliklinikker 

Metode
Brukte eksisterende datasysterm, DIPS lab og DIPS epj (i tillegg til køsystemet Qmatic).

Tallmateriale
Fra Qmatic systemet hentet vi statistikk, antall, tidspunkt på dagen, fordeling mellom ulike 
køer etc.

Ventetidene var lengst på formiddag. 

Timesetting av sykehusets egne pasienter - var det mulig?
Vi begynte å lete etter bedre løsninger, bestemte vi oss for å se om det lot seg gjøre å bruke 
funksjonen "tiltak timebok" i DIPS EPJ.
Klinikkens rådgiver Elin kunne DIPS EPJ inn og ut, og ba om at tiltak "Timebok lab" for 
timesetting av blodprøvetaking ble utviklet med innsyn for labansatte .

Det var ingen andre laboratorier i Norge som brukte timebok i DIPS EPJ til timesetting av 
blodprøvetaking på daværende tidspunkt, og det måtte mye overtalelser til for at IT-folket  
utviklet dette. Etter flere henvendelser, prøving og feiling ble to timebøker opprettet. 

IT-tilganger - et sant mareritt!
Utfordringene stod i kø, det viste seg at det fantes ikke et standardisert brukerfunksjonalitet 
for labansatte som omfattet akkurat disse tilgangene i DIPS EPJ. Det var mye om og men før 
alle fikk de rette tilgangene….

Timebøkene
Tid pr pasient: 15 minutter (inkludert forsendelse med rørpost)
1 time stengt omkring lunsj, hvor kun pasienter fra Q-matic-køen ble tatt.

Det er KUN sykehusets leger som kan bestille i timebok.
Pasienter på timebok trekker ikke kølapp, de venter bare til de ropes opp på navn. 

Resultater - erfaringer underveis
I 2016 flyttet vi til ny poliklinikk og tok bort rullestol som egen kø.

Vi prioriterte slik at sykehusets pasienter (timebok) skulle tas først:
• Timebok
• Ø-hjelp
• Barn
• Drop-in

Vi strevde fortsatt med å ha kontroll på bemanning og køer, det resulterte i uønsket 
venting også for timebokpasienter. Pasienter forsto ikke hvorfor noen pasienter ble ropt 
opp på navn mens andre måtte vente på nummeret sitt. Vi hadde møter med de største 
avdelingene og ba de bruke timebok mer, og poengterte at timebok går foran ALT, også 
øyeblikkelig hjelp. Vi presiserte at drop-in pasienter må påregne ventetid, alt under 30 
minutter anser vi som greit. 

Vi ba avdelinger legge inn klokkeslett på blodprøvetaking på innkallingsbrevene til 
pasientene.

Forutsetninger
o Ansatte må kunne ta pasienter både fra timebok og Qmatic-køene, ikke egne prøvetakere 

for f.eks. barn.

o Analysene er bestilt elektronisk på forhånd slik at vi raskt kan hente opp bestillingen 
idét pasienten kommer.

o Det står tydelig i innkallingsbrev at pasient også har time til blodprøvetaking og hvordan 
de skal forholde seg på venterommet.(=ikke trekke kølapp, bare vente på opprop).

o Tydelig informasjon i ventesonen.

Fordeler
o Kortere ventetid for alle pasientgruppene, både på timebok og kølapp.
o Lettere å planlegge bemanning.
o Pasienter med nedsatt immunforsvar slipper å sitte blant "alle andre" over lengre tid.
o Jevnere pasientflyt utover hele dagen. 
o Forutsigbart for samarbeidende avdelinger.

Ulemper
o Vi kan ikke kvittere ut at blodprøve er tatt via timelista.
o Vi kan ikke sende sms til pasient via timelista.
o Hvis pasienten endrer time hos lege, må moderavdeling huskes på at time til 

blodprøve også må endres. 
o Lab må skifte mellom DIPS LAB og DIPS EPJ for hver pasient.
o Pasienten kan ikke selv bestille time til prøvetaking (enda i hvert fall…)
o Pasienter fra primærhelsetjenesten kan ikke bestille time.

Utfordringer for leder
• Fortløpende oppfølging. 
• Må i være "på" hele tiden, i 

hvertfall i begynnelsen
• Ta opp med avdelinger når ting 

sklir ut. 
• Nyansatte som må "oppdras i den 

rette tro".
• Fleksibilitet i arbeidsstokken.

Fra 2019
• Vi har tre timebøker
• Kan timesette inntil 68 pasienter pr. dag.
• Åpningstid:

7.30-14.15 for 2 timebøker 
7.45-13.30 for 1 timebok

Utenom timebok har vi kun 2 køer:
• Barn ≤ 12 år
• Prøvetaking

Ventetiden er så kort at det er ikke er behov for egen 
ø-hjelpskø.

Konklusjon
• Ventetida har gått ned. 
• Sykehusets pasienter er prioritert.
• Enklere planlegging av drift.

Dette fortsetter vi med!

Ta meg først…

Fagområdene medisinsk biokjemi, mikrobiologi og blodbankFagområdene medisinsk biokjemi, mikrobiologi og blodbankFagområdene medisinsk 
biokjemi, mikrobiologi og 
blodbank

Det føltes som om køene var uendelig lange..

Kreftpasient Ivar Furnes:
Helt suverent å ha fastsatt
time til blodprøvetaking.



Hvilken nytte har hjemmetjenesten i  
Østfold hatt av Noklus sitt 
«Hjemmetjenesteprosjekt»?  

www.noklus.no 

Introduksjon 
 
 
 
Samhandlingsreformen har ført til økende 
bruk av laboratorieanalyser utenfor sykehus. 
Hvordan er kvaliteten? Østfold var ett av tre 
fylker som fikk starte med prosjekt for 
kvalitetsforbedring av 
laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten. 
Noklus fikk bevilget midler via 
statsbudsjettet til prosjektet. 
Kunne vi se forbedring i visse 
kvalitetsindikatorer etter to år med kurs og 
veiledning fra Noklus?  

 
 
 

Materiale og metode 

Ved hjelp av webbasert spørreundersøkelse  utsendt fra Noklus ble 
laboratorievirksomheten i hjemmetjenestene kartlagt første gang i 
2014/2015. Den ble gjennomført sammen med ledelsen i 
virksomhetene.  
 
Virksomhetene fikk tilbud om 2 års gratis deltakelse i Noklus innenfor 
perioden 2015-2018. Enhetene fikk tilgang til:  
• Prosedyrer for laboratoriearbeidet 
• E-læring 
• Oppfølging via ekstern kvalitetskontroll 

 
Laboratoriekonsulentene i Noklus Østfold har holdt kurs i 
grunnleggende laboratoriearbeid for alle virksomhetene, og hatt hyppig 
kontakt med de laboratorieansvarlige gjennom hele prosjektperioden. 
Den avsluttende kartleggingen ble utført av utvalgte kontaktpersoner på 
virksomhetene i slutten av 2018 både ved bruk av spørreskjema og ved 
muntlige tilbakemeldinger.  

Resultater 

Foto: Svein A. Liljebakk / Tidsskriftet Bioingeniøren 

Konklusjon 

Det er få hjemmetjenesteenheter i Østfold, slik 
at tallmaterialet vårt blir  for lite til å trekke 
endelige konklusjoner.  
Vi ser en tendens til at mange hjemmetjenester 
i Østfold har endret flere viktige rutiner  for å få 
god laboratoriekvalitet. Noklus må jobbe tett 
sammen med hjemmetjenestene for å finne 
løsninger som fungerer i praksis uten at det går 
ut over analysekvaliteten. Det er fortsatt en 
jobb som må gjøres for at alle hjemmetjenester 
skal ha gode nok rutiner for sitt 
laboratoriearbeid. Dette samsvarer godt med 
erfaringer fra arbeid med sykehjem.  

Foto: Svein A. Liljebakk / Tidsskriftet Bioingeniøren 

Tabell 1: Resultat fra kartlegging av 
hjemmetjenesten i Østfold. (N=13) 
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Forklaring til tabellen: 
  
A: Svarer på EQA 
B: Utfører intern analytisk kvalitetskontroll 
C: Har laboratorieansvarlig 
D: Har prosedyrer for laboratoriearbeidet 
E: Har opplæringsplan for laboratoriearbeidet 
F: Korrekt frakt av pasientprøver og analyseutstyr 

Heidi Sanderød, Bodil Karlsøen, Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) 



Elektronisk mottak og verifisering 
av medier og reagenser 
ved mikrobiologisk avdeling
Man tar det man har – kreative løsninger i fellesskap
Tina Kjetland, fagansvarlig ingeniør kvalitet
Haugesund sjukehus, Helse Fonna, Seksjon for laboratoriemedisin

Ved mottak av reagenser og forbruksvarer hadde vi behov for en systematisk

metode for dokumentasjon av varelager og verifisering av medier og

reagenser (varer) før de tas i bruk, etter krav i ISO 15189 punkt 5.3.2

Reagenser og forbruksvarer.

Papirbasert løsning for mottak og verifisering av varer ønskes erstattet med

elektronisk system ved å ta i bruk eksisterende laboratoriedatasystem. Vi fylte

ikke standardens krav til dokumentasjon og ønsket oversikt over hvordan og

hva som skal kontrolleres ved mottak og resultatet av kvalitetskontrollene, et

bedre system for å avdekke feil og mangler og oversikt over lagerbeholdning.

Ønskete funksjoner:

• Dokumentasjon av varens lotnummer, holdbarhet, leveranse, visuell

kontroll av vare og emballasje

• Kontrollparametere definert etter varens metodeprosedyre

• Dato for når forsendelsen tas i bruk for å kunne spore bruksperioden

• HMS - system for å ha oppdaterte sikkerhetsdatablad for varer som krever

klassifisering

• Produktbeskrivelse – praksis skal ha utgangspunkt i siste versjon

LabVantage R5.2 Kontrollmodul: Alle varer registreres på forhånd med

definerte kontrollparametere slik at automasjon ved mottaksregistrering gjør

det mulig å dokumentere disse.

FlexLab LC v5.0.5 Etikettmodul: Ved mottak merkes alle varer med etikett

som har et unikt mottaksnummer som kan spores.

Det krevdes grundig kjennskap til laboratoriedatasystemet og kreativ

tenkning for å se mulighetene for hvordan modulen kunne brukes til våre

behov. Samtidig krevde det samarbeid med flere fagansvarlige for å

kartlegge behovet for dokumentasjon og for å avsløre mangler i eksisterende

papirbasert metode med standardens krav som utgangspunkt.

Arbeidet var så omfattende at gammel metode ble brukt samtidig som ny

metode ble prøvd ut. Det ble derfor besluttet å innføre en varegruppe om

gangen. Dyrkningsmedier ble prioritert blant annet på grunn av flere

registrerte avvik på manglende lagerkontroll. Etter hvert ble flere varer

innlemmet i elektronisk mottak.

• Ny elektronisk løsning tilfredsstiller ISO 15189 punkt 5.3.2 for verifisering

av medier og reagenser før de tas i bruk

• Papirbasert løsning fases ut etter hvert som det opprettes elektronisk

løsning for varemottak av en vare i vårt sortiment

• Restlistefunksjon i kontrollmodulen gir oversikt over:

• Verifiserte varer på lager som ikke er tatt i bruk

• Hvilke kontroller som ikke er fullført

• Elektronisk løsning gir bedre oversikt over:

• Manglende metodeprosedyrer

• Prosedyrer som må revideres

• Nødvendige risikoanalyser av hvilke kontroller som

bør utføres og hyppigheten av disse

Takk til IT systemansvarlig Andreas F. Mjøen som så mulighetene og for

praktisk hjelp underveis. Takk til bioingeniører ved Laboratorium for

medisinsk mikrobiologi for iveren etter å innføre nytt system og velvillig

revidere og opprette nødvendige prosedyrer. Takk til funksjonsleder Trine

Bertelsen for idé, oppmuntring og tilrettelegging.

Bakgrunn Resultat

Konklusjon

Metode

Takk til

Figur 2: Eksempel på restliste over varer med varemottaksnummer, som befinner seg i 
lager og ikke er tatt i bruk

Figur 1: Eksempel på registrering av varemottak med automasjon av egendefinerte 
kontrollparametere

Oversikt over 
kontrollparametere, 
kontrolloppsett og 
dokumentasjon av 

resultater
Lageroversikt

Ved registrering av 
varemottak lagres 

kontrollparametere og 
unikt mottaksnummer

Hver vareenhet
merkes med 

mottakets nummer

Ved å samle dokumentasjonen i en elektronisk løsning vil det gi en praktisk

oversikt over alle parametere vi vil ha kontroll på og samtidig bedre

lagerstyringen og dermed få større mulighet for å avdekke feil og mangler.

Hypotese

NS-EN ISO 15189:2012

Referanse



Automated sample extraction of immunosuppressive drugs in 
whole blood analyzed by UHPLC-MSMS

Lisbeth Solem Michelsen, Hilde Havnen, Ingrid Nilssen and Solfrid Hegstad 
Department of Clinical Pharmacology, St. Olav University Hospital, Trondheim, Norway

E-mail: lisbeth.michelsen@stolav.no

Introduction:
Immunosuppressive drugs control or reduce the immune system's activity after 
transplantation. Due to their narrow therapeutic range, frequent concentration 
measurements of immunosuppressive drugs are essential for organ transplant patients. 
Ciclosporin, everolimus and tacrolimus are highly bound to the cell fraction and must be 
measured in whole blood.

Bioingeniørkongressen, Tromsø, Norway 2019

Results:
The method has been successfully implemented and routinely used at our 
laboratory for one month, analyzing more than 350 patient samples. Precision 
and accuracy data from one month in routine use are summarized in Table 1. To 
minimize the sedimentation effect of red blood cells, the patient samples were 
mixed for minimum 10 minutes on a nutation mixer before sample preparation. 
In addition, the samples were mixed on the pipetting robot prior to sample 
preparation.  Total time for mixing and pipetting of 16 samples onto a 2 mL 96-
well plate was 2 minutes. To handle any clots in the sample matrix, a separate 
sub-method in the script was created. The handling time from the sample 
arrives at the laboratory until results are reported is less than 2 hours.

Samples 

ZnSO4

Internal-
standard 

Ciclosporin Everolimus Tacrolimus

Aim of the study:
To implement for routine use an automated sample preparation method for ciclosporin, 
everolimus and tacrolimus in whole blood for routine use.

Table 1. Calibration range, beetween assay precision and bias in the routine use for one month

Conclusion:
The Hamilton robot proved to be suitable for pipetting whole blood samples and for automated sample preparation. The validated method that has been used 
in our routine, proved to be robust and reliable. The implementation of the methods has greatly reduced the manual workload, significantly improved the 
efficiency, and considerably reduced the analysis time. 

Fig 3. Quantitative transitions from the lowest concentration calibrator

Fig 1. Mechanism of action of immunosuppressive drugs

Method:

Fig 2. Sample preparation inside robot

Calibrators/Controls 

Acetonitrile 
96-Head

2 mL 96-Well Plate 

Analyte Calibration range 
(µg/L)

Concentration 
(µg/L)

Between-assay 
n=28 

(% CV)

Bias 
(%)

Ciclosporin 10 - 1500
15.6 4.7 -1.6
150 5.7 4.7
700 5.5 1.8

Everolimus 1.0 - 25
2.1 5.7 -1.7
8.0 2.9 1.1
20 3.1 -1.1

Tacrolimus 1.0 - 25
2.1 5.2 -2.7
8.0 4.8 1.7

18.9 4.7 -4.1

min
1.250 1.300 1.350 1.400

%

0

100

F2:MRM of 1 channel,ES+
824.6 > 771.4

 Std1

6.607e+005
IS Takrolimus-13C-d2

1.34

min

%

0

100

F1:MRM of 1 channel,ES+
821.6 > 768.4

 Std1

1.130e+005
Tacrolimus

1.34

min
1.300 1.350 1.400 1.450

%

0

100

F4:MRM of 1 channel,ES+
981.6 > 914.5

 Std1

9.243e+005
IS Everolimus-13C2-d4

1.38

min

%

0

100

F3:MRM of 1 channel,ES+
975.6 > 908.5

 Std1

1.165e+005
Everolimus

1.38

min
1.350 1.400 1.450 1.500

%

0

100

F2:MRM of 1 channel,ES+
1223.9 > 1206.8

 Std1

1.108e+007
IS CyA-d4

1.43

min

%

0

100

F1:MRM of 1 channel,ES+
1219.9 > 1202.8

 Std1

2.430e+005
CyA
1.43



«Deep in the urine»  
 

Results from a study of durability and the effect of wrong storage of urine samples for cultivation 

Introduction 
Norwegian Quality Improvement of laboratory examinations (Noklus) is a national organization. As laboratory 
consultants in Noklus, we provide work-shops, guidance and procedures in good laboratory practice to our 
participants. Nearly all the medical offices and nursing homes participate in Noklus. In 2016-2017 Noklus 
focused on urinary infection and correct handling of urine specimens. In that connection we performed a 
durability study of urine samples.  

Method 
21 urine samples were collected from healthy women. The samples were processed under controlled conditions:  
• Participants got a bag of standard equipment and Noklus's "Guide to urine sampling" (Picture 1) 
• They filled 2 urine test tubes from their sample 
• Samples were processed immediately (Picture 2) 
• One tube was cultivated immediately, stored at room temperature (rt) and then cultivated again after 5, 10 and 24 hours 
• The second tube was placed in a refrigerator and kept cool for 24 hours before it was cultivated 
• Samples were cultivated on Chromagar and incubated at 37 °C for 24 hours 
• The bacterial growth at different premises (hours and temperature) for each sample, was compared and documented by 

photography 

18 out of 21 samples showed 
comparable growth after 24 hours in 
refrigerator, to a fresh sample.  
Sample 17 and 22 are examples of no 
growth after correct storage. 

Conclusion 
In this study we confirmed the importance of correct storage of the urine sample to get a representative result from cultivation. 
The study also  confirmed that urine samples stored in the refrigerator are durable for at least 24 hours.  
Through this project, we have increased our knowledge of the topic, and we also produced our own pictures to use in 
presentations when we supervise health workers. We achieved our goals! 

2 out of 21 samples (Sample 4 and 15) 
showed a significant change in bacteria 
growth after storage at room temp. for 
10 hours. Both showed increased 
growth, with several types of bacteria.  

8 out of 21 samples showed a 
significant increased bacteria growth 
after storage for 24 hours at room 
temperature.  
Sample 6 and 8 are examples. 

0 h 5 h rt 10 h rt 24 h rt 24 h 4°C 0 h 5 h rt 10 h rt 24 h rt 24 h 4°C 

Results 
The pictures below shows the results after cultivation for some of the samples. The first culture dish in the setup shows growth 
of the sample when cultivated immediately (0 h), second dish shows cultivating after 5 hours in room temperature (rt), then 
after 10 h (rt) and 24 h (rt). The last dish (24 h 4 °C) in each setup shows the growth after cultivation of the refrigerated sample.  

Laboratory consultant Karina Hill Bjerkestrand, karina.bjerkestrand@stolav.no  
Laboratory consultant Line Nilsen Nygård, line.nygard@stolav.no 

Goals for the project 

I am ready  
for diving! 

Goal 1 Confirm the importance of correct storage of 
urine samples before cultivation 

Goal 2 Get our own pictures for use in presentations 

Increase our own knowledge on the subject Goal 3 Picture 2 

Picture 1 

Sample 4 

Sample 15 Sample 8 

Sample 6 

0 h 5 h rt 10 h rt 24 h rt 24 h 4°C 

Sample 17 

Sample 22 

www.noklus.no 



May Lillian Ofte, Solveig Haugstad og Astrid-Mette Husøy 
Haukeland universitetssjukehus, Avd. for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF)

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med 
Mottaksklinikken på Haukeland universitetssjukehus.
Prosjektet har mottatt såkornmidler fra Program for 
pasienttryggleik i Helse Vest.

1. Uleselige etiketter
Hver måned mottar MBF >550 prøverør med etiketter 
som ikke er leselig for analyseinstrumentene. Prøverør 
som ikke er korrekt merket må merkes på nytt (Fig. 1).

2. Hemolyse i serum
Hver måned mottar MBF >250 hemolyserte prøver. 
Hemolyse kan påvirke analyseresultatet (Fig. 4). Sterk 
hemolyse fører til at analyseresultat må avvises (Fig. 5).

Postpersonell merker ofte prøverørene feil

Figur 1. Krav til merking av prøverør og vanlige feil som 
registreres av laboratoriet.

Figur 2. Årsaker til uleselige etiketter. Halvparten av rørene 
har etiketten opp ned.

Figur 4. Hemolyse gir falskt høye analyseresultater* for K og 
LD, og falskt lavt analyseresultat* for TnT. 
*Tallene er fra prøvemateriale med hemolyse på ~100 mg/dL.

Prøver tatt av postpersonell blir oftere forkastet

Figur 5. Feil som fører til forkastede analyseresultat. 
Hemolyse utgjør ca. 90 % av registrerte feil. 

Etikettene festes opp ned Hemolyse er hovedårsaken til avviste analyseresultat 

Kontakt:
May Lillian Ofte

Kvalitetsmedarbeider/Spesialbioingeniør
may.lillian.ofte@helse-bergen.no**Tallene er basert på avviste analyseresultat fra K og TnT.

Blodprøvetaking har tradisjonelt blitt utført av bioingeniører. I dag er 
venøs blodprøvetaking delegert til postpersonell ved enkelte enheter. 
Postpersonell bidrar med ca. 20 % av prøvetakingen og gir laboratoriet 
god avlasting. Samtidig har det ført til økt antall feil ved prøvetaking. 

BAKGRUNN

MBF mottar over 850 feil hver måned. To typer feil er betydelig hyppigere enn andre typer feil:

RESULTAT

• For å analysere blodprøver uten 
forsinkelser må både merking og 
prøvematerialet ha god kvalitet.

• Økt oppmerksomhet på korrekt 
merking og reduksjon av hemolyse, 
kan redusere antall feil drastisk. 

KONKLUSJON

Hyppige feil ble kartlagt ved manuell 
og elektronisk registrering. 

Feilene ble knyttet til enhetene hvor 
feilene oppstod og fulgt opp av 
observasjoner av prøvetaking ved 
utvalgte enheter. 

METODE

SÅKORNPROSJEKT 2018

Økt kvalitet på blodprøver tatt av postpersonell 
vil bedre pasientsikkerheten

Figur 6. Analyseresultat** fra 
prøver tatt av postpersonell blir 
oftere avvist 

67 % 

• er hemoglobin frigjort fra knuste erytrocytter 
• oppstår ved vanskelig prøvetaking el. dårlig prøvebehandling

FAKTABOKSHemolyse:

VIDERE ARBEID
MBF samarbeider med flere avdelinger 
for å nå målene.

Informasjonskampanjer og forbedret 
opplæring av postpersonell er 
virkemidler som skal tas i bruk.

Når prøverør må 
merkes på nytt ved 
laboratoriet øker 

risikoen for ombytting 
av prøverør

Sterkt hemolyserte 
prøver må avvises 

og pasienten må ta 
ny blodprøve

• Hvilke feil er hyppigst?
• Hvor oppstår feilene?
• Hvordan utbedre feilene?

?
Våre hovedmål er:
• Økt pasientsikkerhet
• Bedre kvalitet på blodprøver

Figur 3. Postpersonell feilmerker 
flest prøverør selv om de tar 
færre blodprøver

67 % 



     Teoretisk antistoffutredning 
 
Oppgavetekst: 
 
Kvinne, 45 år. Skal til operasjon på lokalsykehus neste dag.  
Det er bestilt 4 SAG-M til inngrepet.  
 

Innsender får positiv screening. 
De påviser anti-C, anti-Jka og antistoff uten sikker spesifisitet.  
 

Alle forlik innsender har satt opp blir positive (opplyst pr tlf.).  
 
Det ønskes hjelp til identifisering og forlik av blod. 
 
Resultat av dagens undersøkelse ved BiO: 
 

Blodtype: B RhD positiv 
Antistoffscreening (IAT): 3- 10++ 13- 
 
 
Hva gjøres videre? 

Eva Hagen Olsson, bioingeniør, uxevls@ous-hf.no, Liv Jorunn Garvik, spesialbioingeniør, Nanna Skeie, spesialbioingeniør 
Seksjon for immunhematologi, Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus, Ullevål 

Bakgrunn 
Til et kurs i blodtypeserologi/antistoffutredning i 2010 laget vi mange gruppeoppgaver. Vi har tidligere brukt denne typen oppgaver sporadisk til 
internundervisning, men nå ønsket vi å utnytte den store jobben som var lagt ned i oppgavene «for alt det var verdt» til systematisk 
internundervisning. 

 

 

 

Konklusjon 
Små grupper i rolige omgivelser har ført til aktiv deltakelse. Ulik erfaring innen fagfeltet i gruppene gir ekstra læring ved at gruppene skal løse  
«problemene» i fellesskap . Vi har erfart at tilnærming til oppgavene kan være forskjellig og helt annerledes enn det vi hadde tenkt/forutsett.  
Vår erfaring har gjort oss i stand til å tilpasse oppgavene underveis til de ulike gruppene og på den måten øke læringsutbytte for deltagerne. 
Denne internundervisningen er populær, har gitt positiv tilbakemelding på medarbeiderundersøkelser og valgt som bevaringsområde hvert år.  

Gjennomføring 
• 2-4 ganger i året 

 

• For å få med flest mulig går en «runde» over tre dager 
 

• Bioingeniører, spesialbioingeniører, studenter og LIS`er deltar 
 

• Grupper av 3-4 personer, gjerne med ulik erfaring 
 

• På møterom for å skape ro til å tenke, diskutere og lære 
 

• Deltagerne oppfordres til å sitte tett sammen for å oppnå en god dialog 

 
 

Internundervisning – «som fungerer» 

• Gruppeoppgavene kan være: 
  

• Utfordringer ved ABO-typing 
 

• Multiple choice 
 

• Teoretiske antistoffutredninger 
 

• Antistoff-egenskaper/valg av teknikker 
 

• Teoretisk traumehåndtering 
 

• Vi får ideer gjennom vårt daglige arbeid med henholdsvis besvarelse av 
utredninger, nasjonal kvalitetskontroll og rutine/vaktarbeid – vi ser hvor skoen 
trykker og skreddersyr oppgavene for å få fokus på «svakheter» 

 

• Muntlig gjennomgang av oppgavene hvor gruppene forteller hvordan de har 
tolket og løst dem. Dette gir ofte gode faglige diskusjoner 

Multiple  choice 
   

 
Mulige årsaker til uventede 
reaksjonsmønstre? 
Hva kan eventuelt gjøres for å konkludere 
blodtype?   

Anti-A Anti-B A1 celler B celler 
4+ 0 2+ 4+ 

Anti-A Anti-B A1 celler B celler 
0 0 0 0 

Anti-A Anti-B A1 celler B celler 
0 0 1+ 3+ 

Anti-A Anti-B A1 celler B celler 
4+ 2+ 0 3+ 

Utfordringer ABO-typing     

Anti-E kan bli svekket i PEG/IAT 

Anti-Jka påvises best i PEG/IAT og enzym/IAT 

Anti-Ch blir forsterket i enzymteknikk 

Anti-S blir svekket i PEG/IAT 

Anti-Kna påvises oftest best i glassteknikk 

Anti-K påvises like godt i IAT, enzym og PEG/IAT 

Anti-Fya viser aldri doseeffekt 

Anti-Jkb kan vise doseeffekt 

Utvidet forlik kan erstatte antistoffscreening 

Kuldeagglutininer kan ha ulike temp.optimum 

Pasienter m/anti-JMH må ha JMH neg blod 

Rett Galt    

Takker Marie, Øzlem og Lise for tillatelse til bruk av bilde 

Nr   Cw C c D E e f  K k Lea Leb M N S s Fya Fyb P1 Lua Lub Kpa Kpb Xga Jka Jkb Coa Cob IAT gel, 37C 

001 RzR1 - + - + + + - - + - + + + - + - + + - + - + - + + + + ++ 

002 r`r - + + - - + + - + + - + + - + + - + - + - + - + +  + - ++ 

003 R2R2 - - + + + - - - + + - + - + + + + + - + + + + - + + - - 

004 Ror - - + + - + + - + - + + - + - - + + - + - + + - + + - + 

005 R2R2 - - + + + - - - + - + + - + + + - - - + - + - - + + - - 

006 r`r` - + - - - + - - + + - + + - + - + + - + - + - + + + - ++ 

007 rr - - + - - + + + + + - + - + - - + + - + - + - + - + - ++ 

008 r”r - - + - + + + - + - + + + + + + - - - + - + + + - + - ++ 

009 rr - - + - - + + - + - + - + + + + - + - + - + + - + + - + 

010 R1
wR1 + + - + - + - - + + - + - + + + - + - + - + - + - + - ++ 

011 R1
wR2 + + + + + + - - + + - + + + - + + + + + - + + + +  + - ++ 

012 R2R2 - - + + + - - - + - - + - + - - + + - + - + - + - + - - 

013 rr - - + - - + + + + - + - + - + - + + - + - + + + - + + ++ 

014 R1
wr + + + + - + + + - - + + + + + - + - - + - + + + + + - ++ 

Egne                                                       + 



Veilederen: 
BLODTAPPING  

Minimumsverdier 
hemoglobin 

Kvinner 12,5g/dl 
Menn 13,5 g/dl 

 
 

Bakgrunn 
Blodbanken skal tappe de blodgiverne der det er trygt, men 
samtidig ikke sende hjem de som kunne gitt blod.  
 
• Korrekt  Hb-måling er viktig  
• Hemoglobin måles med HemoCue så snart som mulig 

etter at tappingen har startet 
• Tilfeldige Hb-kontrollmålinger med Pentra 

hematologiinstrument på seksjon for 
komponentfremstilling merkbart høyere svar 

 
Uformell validering viste at vi lå 0,3 g/dl lavere på HemoCue-
apparater enn Sysmex.  BiO innførte derfor lavere Hb-
grense. Revisjon fra SLV påpekte mangel på 
bakgrunnsdokumentasjon.  

Material og metoder 
• Et ekstra EDTA-glass fortløpende fra 40 

blodgivere 
• Hb-måling umiddelbart med HemoCue® Hb 201 

DM  
• Ny Hb-måling etter etter 15-30 min. 
• Prøvene ble sendt til avd. for medisinsk biokjemi  
• Måling på referanseinstrument Sysmex XN 

hematologiinstrument 
• Resultatene ble behandlet i Microsoft Excel og 

GrapPad Prism 7.02 
  

Veilederen: 
BLODTAPPING 

Hb som er minst 
 0,5g/dl lavere enn 
minimumsgrensen 

må avbrytes 

• Analyse av differansene mellom målingene av samme 
prøve støtter våre tidligere uformelle 
sammenligninger 

• HemoCue ligger gjennomsnittlig 0,3g/dl lavere enn 
Sysmex. 

• 20 av 40 prøver viste > 0,3 g/dl høyere resultat ved 
måling i Sysmex 

• Eter 15 min viste HemoCue gjennomsnittlig 0,13 g/dl 
lavere enn Sysmex 

Hvis EDTA-glasset får stå å temperere seg i 15 min er 
forskjellen mindre men likevel signifikant  

Mai-18  
styrt  

fravikelse fra 
gjeldende 

retningslinjer 
Hb-grense 

Mai-17 
35 avbrutte 
tappinger 

Lav Hb 

Mai-18 
10 avbrutte 
tappinger 

Lav Hb 

 
• Paret T-test viste signifikant forskjell mellom Sysmex og 

HemoCue før og etter 15 min. 
• Lineær regresjon viser godt samsvar mellom analysene 
• Bland-Altman plot av differansene mot  gjennomsnitt 

viste ingen konsentrasjonsavhengighet eller annen 
variasjon i analyseusikkerheten 

• Bland-Altman viser svært få prøver med lavere verdi på 
Sysmex (y<0) 
 

Resultat 

Konklusjon 
Sysmex regnes som gullstandard i denne sammenhengen 
men av praktiske grunner fortsetter vi med HemoCue. 
 
• 95% konfidensintervall for en prøve målt til 12,5 på 

HemoCue er 12,63-12,94 på Sysmex 
• Materialet viser at vi ikke har tappet givere som ikke skulle 

gitt blod 
• Vi har sendt hjem givere som kunne gitt blod 
• Ideelt sett skulle vi målt Hb på hematologiinstrument 
• Vi fortsetter med justering av Hb-grensen  

 

Hensikt 
• Formell validering av Hb-målingene 
• Ønske om å fortsette med justert Hb-grense 

 

? 

HemoCue Sysmex 

Høsten-17 
Justert 

Hb-grense 
 

1) HemoCue v/prøvetakning 2) HemoCue etter 15 min 3) Sysmex samme dag  

1 2 3 



Kan Sysmex UF-5000 redusere antall urinprøver sendt til 
dyrkning på nyre/pankreas transplanterte (Tx) pasienter? 

 
Rikshospitalet er det eneste sykehuset i Norge som utfører 
organtransplantasjoner.  Etter transplantasjon (Tx) går 
pasienter til kontroll på Rikshospitalet i åtte uker før de 
overføres til sitt lokalsykehus. Urinstix og bakteriedyrkning 
rekvireres en gang i uken i løpet av disse åtte ukene. Antall 
nyre/pankreas Tx på voksne i 2018 var 248. Antall 
dyrkninger av urin i 2018 fra denne populasjonen var 1792.  

Sysmex UN-serien består av UC-3500 (urin stix), UF-5000 
(fluorescense flowcytometri) og UD-10 (digitale bilder).  

Avdeling for medisinsk biokjemi ønsket å undersøke om 
man kunne bruke UF-5000 til screening av urin fra 
nyre/pankreas Tx pasienter med tanke på å redusere antall 
urinprøver sendt til dyrkning.  

UF-5000 bruker fluorescense  flowcytometri  med  en blå 
halvlederlaser kilde og hydrodynamisk fokusering. Den teller og 
klassifiserer partikler. Antall bakterier utgis som Bact count/µL. 
Disse blir klassifisert som Gram positive, Gram negative eller 
begge deler. 

I perioden 16.04.18 - 25.06.18 ble 200 urinprøver fra 
transplanterte pasienter, hvor det rutinemessig var bestilt 
bakteriologisk dyrkning (blodskål og laktoseskål) ved Avdeling for 
mikrobiologi, også analysert på Sysmex UF-5000. Alle svarene fra 
dyrkning og UF-5000 ble sammenlignet.  

UF-5000 ble undersøkt ved ulike cut-off verdier basert på antall 
bakterier/µL. 
 

Bakgrunn Metode 

 

UF 5000 viser at dersom en urinprøve ikke flagger, er 
sannsynligheten for at svaret er sant negativt = 97 % (NPV). 
Spesifisiteten på 94% viser at den er god til å plukke ut sant 
negative urinprøver. (Tabell 1) 

UF 5000 parameter antall bakterier med en cut off på 
100/µL har en god NPV (96%), men en for dårlig spesifisitet 
(84%) og sensitivitet (60%). Antall bakterier alene er ikke en 
god nok parameter for å screene  negative urinprøver. 
(Tabell 2). 

I vårt materiale ser flaggingen  ut til å være en god  nok 
parameter for å gjenkjenne negative urinprøver. Men UF-
5000 synes ikke å være god nok til å plukke ut sant syke. 
Medvirkende til dette resultatet kan være: 

• Lav andel positive dyrkningssvar (7,5%) kan bidra med 
statistisk usikkerhet pga: 

• Spesiell populasjon: Rutinemessige  Tx 
kontroller gir mange negative prøver. 

• Forurensning: 54 (27%) prøver hadde ≥ 2 
mikrober (mixed) og sannsynlig forurenset. 
UF5000 kan ikke skille mixed fra sant positive 
prøver. Vi bør tilstrebe bedre kvalitet på 
preanalytiske forhold. 

• Lite antall prøver: En studie på et større materiale vil 
være nyttig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diskusjon og konklusjon 

 

Resultater 

 

 

Cut-off BACT/µL Sensitivitet 
(%) 

Spesifisitet 
(%) 

NPV (%) PPV (%) 

50 73 75 97 19 
65 73 78 97 22 
75 73 79 97 22 

100 60 84 96 23 
150 60 90 97 32 
200 60 94 97 43 

1200 20 98 94 43 

Flagg, Sysmex MIK pos MIK neg Total 
G+/G- 10 12 22 45% PPV 
Ingen komm 5 173 178 97% NPV 
Total 15 185 200 

67% 
Sensitivitet 

94% 
Spesifisitet 

Når positiv dyrkningsprøve ble definert som: >10.000 CFU/mL 
og ≤2 mikrober identifisert: 

Claudia Juliana Duran Rios¹, Britt Eieland¹ og Ragnhild Heier Skauby²  . 
  ¹Spesialbioingeniør ved Enhet for prøvetaking,  ²Overlege, ved Avdeling for Medisinsk Biokjemi, OUS-Rikshospitalet 

Kontakt: cladur@ous-hf.no, brieie@ous-hf.no og rskauby@ous-hf.no   

Tabell 2.  UF-5000: Sensitivitet og spesifisitet, PPV og  NPV ved ulike cut off verdier for antall bakterier/µL 
 

Tabell 1. UF-5000: Sensitivitet og spesifisitet, PPV og  NPV basert på  flagg om klassifisering: Gram positive, 
Gram negative og ingen kommentar  

Figur 1. Sysmex UN-serien 

Figur 2. Bakteriologisk dyrkning på blodskål  



Avdelingsingeniør/bioingeniør i Noklus Eva Rønneseth (eva.ronneseth@noklus.no)
Forsker/bioingeniør i Noklus Anne Stavelin

www.noklus.no

Evaluering av PNA-metoder til PT-INR, 
et spesialprogram fra Noklus

Introduksjon
Noklus har utviklet et spesialprogram der ferske pasientprøver brukes til å kontrollere PT-INR-
metoder som blir benyttet i primærhelsetjenesten. 
Hensikten er å få en årlig kontroll på hvordan metodene samsvarer med norske sykehus og dermed 
kunne overvåke kvaliteten. 

Prosedyre

Et utvalg på 75 legekontor med de mest brukte 
instrumentene deltar i programmet. Legekontorene 
tar prøver av fem pasienter som står på marevan, 
analyserer PT-INR på eget instrument og sender et 
citratglass til Noklus.

Metode
Pasientprøvene blir analysert på laboratoriet ved 
Haraldsplass Diakonale Sykehus. 
For å representere et gjennomsnitt av alle norske 
sykehus, blir pasientprøvene justert vha. 
referansematerialer.

Resultater
Tabellen viser prosentandel av pasientprøvene som lå innenfor
± 20 % fra sykehusmetoden (1), og % avvik fra sykehusmetoden (2).

Konklusjon
Ved å bruke ferske pasientprøver som kontroller får vi en årlig vurdering av hvordan PT-INR-
metodene samsvarer med norske sykehus.
De tre mest brukte PT-INR instrumentene i Norge samsvarer godt med norske sykehus! 

PNA-metodene blir vurdert mot følgende kvalitetskrav:
95 % av pasientprøvene skal ligge innenfor ± 20 % fra sykehusmetoden.                                             
Systematisk avvik skal være mindre enn ± 6% fra sykehusmetoden.

PNA-instrument 2014 2015 2016 2017 2018

CoaguChek   (Roche) 1           
2

95                              
2.2 

97                              
4.4 

95                              
1.6 

98                              
3.7 

94                             
0.8 

Simple Simon  (Zafena) 1           
2

93                              
3.7 

98                              
1.4 

97                              
-3.9 

98                              
3.5 

97                              
- 2.9 

microINR (Orion Diagnostica) 1           
2 Ikke deltatt 96                             

- 2.5 
94                              

- 5.9 



Ingunn Bjerkvik Stenberg1, Ingebjørg Svinøy2
1Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus, 2Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus

Kontakt: bjerin@ous-hf.no

Kompetanse i veiledning er essensielt og nødvendig.     
Det er fordelaktig i all kommunikasjon å ta utgangspunkt i 
seg sjølv.

I ein hektisk arbeidskvardag er det mange som 
kommuniserer og misforstår kvarandre.                         
Dette kan føre til frustrasjon og irritasjon blant ansatte.                               
Kan hende empatisk kommunikasjon er noko
bioingeniørar treng å bli betre på?

Yrkesaktive kan ha godt av å bli gjort oppmerksomme på 
nye oppfatningar og idéar. Studentar kan gjere oss 
yrkesaktive oppmerksomme på dette og dermed lære oss 
mykje. 

Studentar ser laboratoriet med nye auge og ser ting i eit
anna perspektiv. Studentar er nødvendigvis ikkje
«fastlåst». 

Å veilede handlar ikkje om å kome med råd og tips. Det 
handlar heller ikkje om å vere ein slags ekspert på andre. 
Det handlar fyrst og fremst om å bli ekspert på seg sjølv
ved at ein lærer seg sjølv å kjenne.

Dette gjelder også i møte med studentar og kollegaer. 
Måten ein oppfører seg på påverkar relasjonen med 
pasientar, studentar og kollegaer. 

Eigne tankar, haldningar og kroppsspråk er avgjerande å 
ta hensyn til dersom ein skal meistre å møte menneske 
«der dei er». Dette kan vere nødvendig å bevisstgjere
kvarandre på.

Bioingeniøren har ei viktig rolle i møte med pasientar, studentar og kollegaer. 
Det er viktig å vere bevisst på eigne tankar, haldningar og kroppsspråk for å 
kunne møte menneske «der dei er». 

Ved å kommunisere empatisk kan samarbeidet bli betre blant ansatte og i 
samhandling med pasientar. Dette kan påvirke til betre arbeidsmiljø og økt 
trivsel blant ansatte. 

Kunnskap om veiledning opnar for refleksjon og bidreg til å bevisstgjere oss. 

På denne måten kan veiledningskompetanse bidra til positive endringar i 
arbeidsmiljøet.

INTRODUKSJON

HOVEDDEL

KONKLUSJON

Veiledning handlar om å bevisstgjere

Figur 2: Ei fysisk bagasje som eit bilete på ei 
mental «bagasje»

Du

Ledelse

Pasient

Student

Kollega

Figur 1: Ulike relasjonar i kvardagen



Valg av kvalitetskontrollprosedyrer
Tonje Versvik Strand Bioingeniør/Seksjonsleder og Joakim Eikeland Overlege 

Oslo universitetssykehus, Avdeling for medisinsk biokjemi, driftsseksjon Aker, Oslo, Norge

Hvordan forholder vi oss til teorien bak kontrollreglene? Er det noe som bør gjøres annerledes? Dette er spørsmål vi har stilt oss 
ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus. Posteren viser en oppsummering av teorien bak valg av 

kontrollregler, og et praktisk eksempel der multiregel 13S/22S erstattes med kvalitetskontrollregel 13S. 

Teori - Fremgangsmåte for å fastsette kontrollregler 

1. Tillatt totalfeil (TEa) er øvre grense for feilmåling av enkeltresultater som laboratoriet vil tillate før 
det settes inn tiltak. Denne grensen, gjerne oppgitt i prosent, blir nesten fem ganger så høy som 
standardavviket ved bruk av den vanligste kontrollregelen 13s/22s. For eksempel hvis analysen har en 
variasjonskoeffisient (VK) på 4 %, må det godtas en totalfeil på cirka 20 % før alarm. Det vil si at det 
må aksepteres at enkeltverdier kan avvike opptil 20 % i én retning før det er 90 % sannsynlighet for 
alarm. Endringer i analysen som gir mindre avvik i enkeltverdier enn 20 % vil ta lengre tid å oppdage, 
alt fra dager til noen uker. Å bestemme Tillatt totalfeil (TEa) er ofte vanskelig, men det finnes 
guidelines og fremgangsmåter som kan bidra. 

2.  Langtids variasjonskoeffisient må defineres for analysen. Langtids variasjonskoeffisient skal være 
så stor at den dekker alle naturlige variasjoner i analysen gjennom året. Deretter beregnes 
kontrollgrensene til oppsett av kontrolldiagram, ved hjelp av analysens variasjonskoeffisient og 
analysens middelverdi. 

Standardavvik (S)=(VK x middelverdi (X))/100

Bilde viser oppsett av kontrolldiagram. Standardavviket er regnet ut ved hjelp av langtids variasjonskoeffisient og 
middelverdi. 

3. Avviksbudsjettet må beregnes, det vil si hvor mye det er tillat at analysen i gjennomsnitt kan endre 
seg. Dette kalles Kritisk systematisk feil (SEkritisk) og regnes ut slik

SEkritisk = TFtillatt - 1,65xS

Kritisk feil er den feil som må oppdages av kontrollsystemet for å unngå overskridelse av tillatt 
totalfeil. Ved bruk av multiregel 13s/22s, så tilsvarer dette 3,1 ganger VK eller standardavviket . 
Forskjellen på Tillatt totalfeil og Kritisk feil er at feil i det enkelte prøvesvar er en funksjon av tilfeldig 
og systematisk feil. Feilen blir størst når systematisk og tilfeldige feil går i samme retning   Totalfeil. 
Totalfeilen (som inkluderer 95 prosent av prøvesvarene) beregnes derfor som

TFtillatt = SEkritisk + 1,65xS

der 1,65 er ensidig 95 prosent konfidensintervall i normalfordelingen.

4. Hvis det er ønskelig å benytte andre kontrollregler enn 13s/22s kan styrkediagram benyttes for å 
vurdere hvilke av Westgards kontrollregler som klarer ønsket feiloppdagelse for kritisk feil, Ped 
(Probability of error detection). Ped er ofte satt til 90 %. Antall kontroller i hver serie ligger til grunn 
for hvilket styrkediagram som skal brukes. Laboratoriet bruker stort sett to kontroller i hver serie, 
n=2. For at laboratoriet skal oppnå en feiloppdagelse på 90 % med to kontrollanalyseringer i hver 
serie for kontrollregel 13s/22s, må SEkritisk som nevnt i punkt 3 være ≥ 3,1xS.

5. Det må sjekkes at andelen falske feilmeldinger Pfr (Probability of false rejection) ikke er for høy. 
Ønsket er ofte en Pfr på <1 %. I teorien går da mindre enn 1 % av kontrollene utenfor alarmgrensen 
ved stabil drift.

6. Oversatt til six-sigmakonseptet betyr det at en kontrollregel som 13s/22s har en 
sigmaverdi på 4,75 ≈ 5. 

Hvis det er ønskelig å benytte andre kontrollregler gjelder det generelt at

• For sigma 5-6 er det flere kontrollregler å velge blant
• For 4 sigma krever det mange kontroller i hver serie for å opprettholde kvaliteten på 

analysen
• For < 4 sigma er det i praksis ikke mulig å finne en kontrollregel som opprettholder 

kvaliteten på analysen. 

Praktisk eksempel - Kan kvalitetskontrollregel 13S
erstatte multiregel 13S/22S for enkelte analyser?
1. Minimum Kritisk feil (K) og Tillatt totalfeil (TF) for valgt kontrollregel med n=2 

13S/22S: K=3,1 TF=4,75                             13S: K=3,5 TF=5,15

2. Langtids variasjonskoeffisient

3.Utregning av SEkritisk med ulike kontrollregler

4. og 5. Ped og Pfr ved n=2
Øverste graf i styrkediagrammet viser 12S, deretter kommer grafene for 12,5S, 13S/22S, 13S, 22S og 22,5S. 

6. Sigma

Diskusjon
Ped og Pfr til valgte kvalitetskontrollreglene er forholdvis like. I praksis har det ikke noen stor klinisk 
betydning hvilken av kvalitetskontrollreglene som benyttes. Problemet med den tradisjonelle 
kontrollregelen 13s/22s er at den ofte praktiseres som kun 12s med n=2. Det vil si at det aksjoneres når 
én kontroll går utenfor to standardavvik, da det ikke er ønskelig å vente til ny kontrollanalysering ved 
analyseseriens slutt. Dette kan det være flere grunner til, men ved bruk av 12s på denne måten er det 
statistisk sett nesten 10 % sannsynlighet for falsk alarm. 

Konklusjon
Vår konklusjon er at det er bedre å benytte kontrollregel 13s med n=2, som har en marginalt høyere 
totalfeil, men som samtidig har en lavere Pfr enn kontrollregel 13s/22s. Sigmaverdien for 13s med to 
kontroller i hver serie er 5,15. Det vil si at laboratoriet tolererer et avvik i svaret på opptil 5,15 
standardavvik.



 U-ALA/U-PBG og U-Total Porfyriner: Fra gammel metode til Akkreditert analyse 

Bakgrunn

Material og Metode

 Laboratoriemedisin ved Nordlandssykehuset startet i 1998 med kvan�ta�v analyse av delta-aminolevulinsyre (ALA), 
porfobilinogen (PBG) og totalporfyriner i urin. Implementeringen av metoden var naturlig, da vi geografisk er nært �l Saltdal, 
som har opphopning i befolkningen med den gene�ske arvelige sykdommen aku� intermi�erende porfyri (AIP), populært kalt 
«Saltdalssjuka».

Tidligere hadde vi kvalita�v analyse av PBG og porfyrin med svar 0= ikke påvist og 1 = påvist, men i 1998 ble det bestemt at vi 
skulle begynne med kvan�ta�ve analyser. Vi fikk en ny overlege ved laboratoriet som hadde særlige interesser for problema�kken.

E�er å ha parallell analysert noen prøver med St. Olav Hospital startet vi analysen.
 
Mål: Høsten 2016 bestemte vi oss for å prøve å få ALA/PBG/totalporfyriner akkreditert og fra mars 2018 var analysene akkreditert.

Forfattere: May-Lill, Svendsen, Fagansvarlig Bioingeniør, Enhetsleder Torhild Anita Høymo. Molekylærbiolog Bård Ove Karlsen. 
Avdelingsoverlege prof. dr. med. Ole-Lars Brekke. Nordlandssykehuset, Diagnostisk klinikk, Laboratoriemedisinsk avdeling, Bodø, Norge. 

Kalkulert konsentrasjon, µmol/L ALA Målt konsentrasjon, µmol/L ALA 
350 282 
174 146 
87 75 
44 37,8 
0 0,39 

 

Linearitetsundersøkelse på ALA og PBG analysen

U-ALA:  Kalkulert konsentrasjon i µmol/L i X-akse, målt 
konsentrasjon i y-akse

Kalkulert konsentrasjon, µmol/L PBG Målt konsentrasjon, µmol/L PBG 
76 51,5 
38 26,4 
19 13,6 
9,5 6,88 
0 0,38 

 

U-PBG: Kalkulert konsentrasjon i µmol/L i 
X-akse, målt konsentrasjon i y-akse

Vi sammelignet SLP resultater over flere år for ALA/ PBG/ Totalporfyriner.

Eksempel: Nedre funksjonell sensi�vitet og deteksjonsgrense for U-ALA
Kontrollen ClinCheck 1 1:10 ga U- ALA konsentrasjon rundt 4,5 µmol/L og med 
CVa=2,5% ble den nedre funksjonelle sensi�vitetsgrensen < 4,5 µmol/L. Pro-
dusenten garanterer en nedre målegrense for U-ALA = 4,5 µmol/L og vi bek-
re�et de�e. 

Den nedre deteksjonsgrensen for U-ALA ble forsøkt påvist ved å måle flere par-
allelle prøver på ca. 0 µmol/L, som gav middelverdi på 0,39 µmol/L (SD= 0,24) 
og en CVa=35%. Dvs. at nedre deteksjonsgrense («Limit of detec�on, LOD») for 
U-ALA definert som et signal lik gjennomsni�et i nullprøven + 2 ganger SD over 
målerverdien i nullprøven, dvs. ca. 0,8 µmol/L. 

Nr Navn Fortynning Tilsa� 
mengde 

Målt verdi 
nmol/L 

Kalkulert verdi nmol/L 

1 Null H2O 2 mL -21 0 
2 Prøve  1:4 500µL 370 384 
3 Prøve 1:2 1 mL 806 769 
4 Prøve Ufortynnet 2mL 1537 1537 
5 Prøve Konsentrert X1,5 3 mL 2322 2305 

 

Linearitetsundersøkelse på Totalporfyrin, reell fortynningsgrense

Referanseområde:
Vi var så heldige at en av våre leger hadde gjort et forskningsstudie i 2012 med data fra 50 AIP-pasienter og 50 friske personer, og hadde materiale for å kunne verifisere referanseområdet opp mot gammelt refer-
anseområde. Legene bidro med ROC kurve analyse for å finne/ bekre�e op�mal cut-off for å s�lle diagnosen AIP ut fra analysene U-ALA, U-PBG og U-Totalporfyriner, og de gikk også igjennom li�eratur for å se hva 
som kunne gi analyseinterferens.

Laboratoriemedisin har hele �den fokus på analysekvalitet, også for de analyser som ble ta� i bruk �lbake i �d. Vi bestemte oss for å starte en akkrediteringsprosess for ALA/PBG og Totalporfyriner for å 
vurdere kvaliteten på disse analysene. Vi u�ørte linearitetsundersøkelser ved bruk av eksterne kvalitetskontroller fra Instand, de nedre deteksjonsgrensene ble bestemt med Clin Check kontroller og null-
prøve paralleller. Vi brukte �dligere analysert materiale �l verifisering av referanseområde og analyseinterferens. 
Da den nye verifiseringsrapporten ble akseptert hos NA i mars 2018 kunne analysene ALA/PBG og Totalporfyriner smykke seg med Akkrediteringsmerket.

Vi beny�er lysbesky�et urin der halve mengden er surgjort og den resterende delen er ikke surgjort. Ved 
aku�e anfall blir urinen farget rød pga. økte porfyriner og urinen må lysbesky�es fordi porfyrinene 
ødelegges av lys. For å påvise ALA/ PBG og totalporfyriner beny�er vi kolonnekromatografi. Eluatet avleses 
på UV-spektrofotometer, for ALA og PBG avleses absorbsjonen ved 550 nm, for Totalporfyriner avleses det 
ved 380 nm og 450 nm samt at det skannes i UV-område 380-450 nm. Det analyseres også krea�nin på ikke 
surgjort urin for beregning  per mmol krea�nin. 

Kolonnekromatografi: ALA/PBG ioneseparasjonskolonner. 
Tilsetning av Erlich reagens gir rødfarge ved nærvær av 
ALA/PBG.  

De fargede produktene avleses spektrofotometrisk.
 

Hadde godkjente prosedyrer for U-totalporfyriner, screeningstest 
og ALA/PBG kolonnetest.
Sammenlignet SLP (Eksterne kontroller som sammenlignende 
laboratorieprøver) over mange år.

Analytisk

Resultat

Konklusjon

Vi dokumenterte at 
metoden detekterte den 
oppgi�e nedre deteks-
jonsverdien for Total-
porfyriner som var oppgi� 
i pakningsvedlegget. 
Den funksjonell sensi�vi-
tet fant vi ved å analysere 
en fortynningsrekke av en 
kontroll med kjent verdi i 
flere paralleller og de�e 
ga en funksjonelle sensi�-
vitet for metoden 
påCVa<20%.

may.lill.svendsen@nordlandssykehuset.no

Vi manglet mye sammenlignende data da vi startet akkrediteringsprosessen. Antall prøver i sammenligningen 
som var gjort med St. Olav, var for få i forhold �l dagens krav og våre verifiseringsdokumenter. Det var derfor 
nødvendig å foreta ny verifisering av analysene.
For å bli akkreditert må�e vi gjenspeile verifisering med gamle og nye verdier.

Plan for veri�sering med parameter som kreves.

Ny verifiseringsrapport

Nedre funksjonell sensitivitet / deteksjons-grense

Fortynningsrekker

Måleområde/måleusikkerhet  Riktighet 
Linearitetsundersøkelse

Sporbarhet

Interferens.

På samme måte som for U-ALA fant vi nedre funksjonelle 
sensi�vitetsgrense og deteksjonsgrense for PBG. Kontrollen 
ClinCheck 1 1:10 ga PBG konsentrasjon rundt 0,9 µmol/L og 
en CVa=23%, dvs. at den funksjonelle sensi�viteten for U-PBG 
metoden er ca. 1 µmol/L. Den nedre deteksjonsgrensen for 
U-PBG = middelverdi i nullprøven 1,3 µmol/L + 2 SD (2 x 1,24 
µmol/L) = 3,8 µmol/L. Produsenten av metoden garanterer 
nedre deteksjonsgrense for U-PBG = 2,7 µmol/L noe våre re-
sultater viste 



Liv Wenche Thorbjørnsen1, Hege Dahlen Sollid1,  Matin Kummen1 and Randi Gislefoss2  

 1Norwegian PSC Research Center, Division of Surgery, Inflamationmedicine and transplantation, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Oslo, Norway 
2Cancer Registry of Norway, Department of Research, Oslo, Norway

BACKGROUND
Biobanks are an important resource in medical research and therefore the 
quality of material is crucial to achieve valid measurements. There is limited  
information regarding long-term storage of plasma and serum samples at -80°C. 
The aim of this study is to document the integrity of samples by  monitoring 
the sample quality up to 25 years.

MATERIAL, METHODS AND STATISTICS
Blood was sampled from 12 patients, both serum and plasma. The material 
was distributed into 25 alliquots of 250 µl. One fresh aliquot was analyzed for 
9 components and denoted as baseline. The remaining aliquots were frozen at 
-80°C. The components Sodium, Iron, Albumin, Asat, IgG, Total Bilirubin, CRP 
and Cholesterol, were analyzed in both serum and EDTA-plasma. In addition, 
Potassium were analyzed only in serum. All the components were analyzed 
by the accreditated laboratory at the Oslo University Hospital, Department of 
Medical Biochemistry, Rikshospitalet. Statistics: Boxplots of components in 
serum and EDTA plasma, repeated t-test with Bonferroni correction, Signifi-
cance level < 0.05.

DISCUSSION AND CONCLUSION
Preliminary results show that most of the parameters are stable in 
serum and EDTA plasma. Sodium, being an indicator of sub limation, 
show some variation, but within coefficient of variation of the  
method, VK=1,3. IgG and albumin in serum and plasma show  
tendency to increase, but too early to conclude after 5 years of storage.
 
Iron has a lower amount in EDTA plasma than in serum and the diff
erence between baseline and 6 month measurement is significant, 
probably due to the freezing process. In conclusion the components  
Potassium, Tot.Bil, Chol, CRP, Asat seems to be stable after five years of 
storage at 80°C, while minor changes is observed in Iron, albumin, IgG 
and sodium.

Quality project in the NoPSC  biobank  
 – Stability in serum and plasma after 5 years of storage at 80°C

www.oslo-universitetssykehus.no

QUALITY STUDIES
One aliquot from each donor will be analyzed after storage for 6 months, 
12 months, every second year up to 10 years and then subsequently  
every third year up to 25 years and be compared with the baseline  
measurements.

Contact: 
http://ous-research.no/home/nopsc/nopsc%20biobank/10846
Email: liwtho@ous-hf.no 

FIG 1: BOXPLOTS OF COMPONENTS IN SERUM AND EDTA PLASMA

Norwegian PSC
Research Center



Tar vi for mye blod av 
spedbarn og premature? 

– En revurdering av tillatt tappet blodvolum av små barn.  
Ved St.Olavs hospital har det vært et ønske fra både bioingeniører, sykepleiere og barneleger at blodvolum ved prøvetaking 
minimeres, spesielt for sårbare pasientgrupper. Det har også vært et ønske at retningslinjene i prosedyren for blodprøvetaking av 
barn og premature ved sykehuset skulle vært tydeligere enn det de tidligere var. De nye retningslinjene skal sørge for at mengden 
blod som tappes av barn dokumenteres og følges opp av lege. 

 

Utførelse 
En ny prosedyre ble laget av bioingeniør ved Kvinne-barn 
laboratoriet og ansvarlig lege ved Avdeling for medisinsk 
biokjemi. Før prosedyren ble skrevet ble det gjort et 
litteratursøk for å undersøke om det fantes anbefalte 
retningslinjer for tillatt tappet blodvolum av små barn. Søket 
viste at det er ulik praksis på ulike steder. 
Andre sykehus i Norge ble også kontaktet for å høre hva deres 
retningslinjer er. Tilbakemeldingene viser at det er ulike 
retningslinjer ved de forskjellige sykehusene. 
På bakgrunn av disse funnene, ble det laget retningslinjer som 
både laboratorielege, barneleger og bioingeniører fant rimelige 
og trygge. I tillegg ble det utbedret retningslinjer for tilfeller der 
disse grensene må overskrides. 

Bakgrunn 
I forbindelse med revidering av St.Olavs hospital sin prosedyre 
om blodprøvetaking av små barn ble det diskutert om 
retningslinjene for tillatt tappet blodvolum av små barn ved én 
enkelt prøvetaking skulle endres. Grunnen til dette var at 
innholdet i den opprinnelige kilden der de eksisterende 
retningslinjene var hentet fra, så ut til å være endret.  
De tidligere retningslinjene oppga at man kunne tappe 2,4 mL x 
barnets vekt i kg. I tillegg kunne man tappe «et vesentlig 
mindre prøvevolum etter minst 4 timer». Dette ble da opp til 
hver enkelt prøvetaker å tolke. Det ble heller ikke registrert noe 
sted hvor mye blod som ble tappet ved hver prøvetaking.  
 
 

ERFARINGER 
Tiltak for å redusere totalt tappet blodvolum ved hver enkelt blodprøvetaking og over tid:  
- Delvolumsrør 
- Stafettpinne: tar ett rør som sendes fra instrument til instrument, i stedet for flere rør til hvert sitt instrument 
- Mulig tiltak: ta flere prøver med kapillær eller åpen venøs metode (mindre størrelse på rørene)  
Mange har blitt mer bevisst på hvor mye blod som tappes over tid.  

Visste du at et 
gjennomsnittlig 

nyfødt barn veier ca 
3,5 kg og har ca 280 

mL blod? En 
prematur på   1 kg 
har ca 96 mL blod. 

 

Visste du at antall 
mL blod som kan 
tappes av et barn 

er avhengig av 
blant annet barnets 

vekt, alder og 
eventuell 

prematuritet? 

Visste du at det tar 
ca 7 døgn i en 

voksen kropp for en 
stamcelle å modnes 

til en erytrocytt? 
Hos premature tar 
det noe lengre tid. 

Visste du at en av 
de vanligste 

årsakene til anemi 
hos premature er 
blodprøvetaking? 

Referanser 
Prosedyren Blodprøvetaking – små barn, spedbarn og premature barn. Forfattere: Hilde Hegseth, Mari Myren Skårvold 

Prosedyren Blodprøvetaking – tillatt tappet blodvolum av barn. Forfattere: Ingrid Alsos Lian, Tonje Marie Kjøsnes Thorgersen 
Hematological differences in newborn and aging: a review study. Forfatter: Esan Ayodele Jacob 

 

Beregningsformel 
Tillatt tappet blodvolum pr. 24 timer = 

0,025 x (totalt blodvolum, mL/kg) x (barnets vekt, kg) 

Tonje M. K. Thorgersen Bioingeniør, Seksjon Prøvetaking og Pasientnær analyse, Avdeling for Medisinsk Biokjemi, St.Olavs hospital, tonje.marie.thorgersen@stolav.no 
Maria Bergdal Bioingeniør, Seksjon Prøvetaking og Pasientnær analyse, Avdeling for Medisinsk Biokjemi, St.Olavs hospital, maria.bergdal@stolav.no 

 
Resultat 
Det er nå opprettet en ny prosedyre med nye retningslinjer. Den 
største endringen er hvor mye blod som kan tappes over tid, 
samt at alt blodvolum som tappes registreres i pasientens 
journal. Prøvetaker har ansvar for å registrere blodvolum ved den 
enkelte prøvetakingen, mens lege overvåker blodvolum tappet 
over tid. 



Valg av kvalitetskontrollprosedyrer
Tonje Versvik Strand Bioingeniør/Seksjonsleder og Joakim Eikeland Overlege 

Oslo universitetssykehus, Avdeling for medisinsk biokjemi, driftsseksjon Aker, Oslo, Norge

Hvordan forholder vi oss til teorien bak kontrollreglene? Er det noe som bør gjøres annerledes? Dette er spørsmål vi har stilt oss 
ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus. Posteren viser en oppsummering av teorien bak valg av 

kontrollregler, og et praktisk eksempel der multiregel 13S/22S erstattes med kvalitetskontrollregel 13S. 

Teori - Fremgangsmåte for å fastsette kontrollregler 

1. Tillatt totalfeil (TEa) er øvre grense for feilmåling av enkeltresultater som laboratoriet vil tillate før 
det settes inn tiltak. Denne grensen, gjerne oppgitt i prosent, blir nesten fem ganger så høy som 
standardavviket ved bruk av den vanligste kontrollregelen 13s/22s. For eksempel hvis analysen har en 
variasjonskoeffisient (VK) på 4 %, må det godtas en totalfeil på cirka 20 % før alarm. Det vil si at det 
må aksepteres at enkeltverdier kan avvike opptil 20 % i én retning før det er 90 % sannsynlighet for 
alarm. Endringer i analysen som gir mindre avvik i enkeltverdier enn 20 % vil ta lengre tid å oppdage, 
alt fra dager til noen uker. Å bestemme Tillatt totalfeil (TEa) er ofte vanskelig, men det finnes 
guidelines og fremgangsmåter som kan bidra. 

2.  Langtids variasjonskoeffisient må defineres for analysen. Langtids variasjonskoeffisient skal være 
så stor at den dekker alle naturlige variasjoner i analysen gjennom året. Deretter beregnes 
kontrollgrensene til oppsett av kontrolldiagram, ved hjelp av analysens variasjonskoeffisient og 
analysens middelverdi. 

Standardavvik (S)=(VK x middelverdi (X))/100

Bilde viser oppsett av kontrolldiagram. Standardavviket er regnet ut ved hjelp av langtids variasjonskoeffisient og 
middelverdi. 

3. Avviksbudsjettet må beregnes, det vil si hvor mye det er tillat at analysen i gjennomsnitt kan endre 
seg. Dette kalles Kritisk systematisk feil (SEkritisk) og regnes ut slik

SEkritisk = TFtillatt - 1,65xS

Kritisk feil er den feil som må oppdages av kontrollsystemet for å unngå overskridelse av tillatt 
totalfeil. Ved bruk av multiregel 13s/22s, så tilsvarer dette 3,1 ganger VK eller standardavviket . 
Forskjellen på Tillatt totalfeil og Kritisk feil er at feil i det enkelte prøvesvar er en funksjon av tilfeldig 
og systematisk feil. Feilen blir størst når systematisk og tilfeldige feil går i samme retning   Totalfeil. 
Totalfeilen (som inkluderer 95 prosent av prøvesvarene) beregnes derfor som

TFtillatt = SEkritisk + 1,65xS

der 1,65 er ensidig 95 prosent konfidensintervall i normalfordelingen.

4. Hvis det er ønskelig å benytte andre kontrollregler enn 13s/22s kan styrkediagram benyttes for å 
vurdere hvilke av Westgards kontrollregler som klarer ønsket feiloppdagelse for kritisk feil, Ped 
(Probability of error detection). Ped er ofte satt til 90 %. Antall kontroller i hver serie ligger til grunn 
for hvilket styrkediagram som skal brukes. Laboratoriet bruker stort sett to kontroller i hver serie, 
n=2. For at laboratoriet skal oppnå en feiloppdagelse på 90 % med to kontrollanalyseringer i hver 
serie for kontrollregel 13s/22s, må SEkritisk som nevnt i punkt 3 være ≥ 3,1xS.

5. Det må sjekkes at andelen falske feilmeldinger Pfr (Probability of false rejection) ikke er for høy. 
Ønsket er ofte en Pfr på <1 %. I teorien går da mindre enn 1 % av kontrollene utenfor alarmgrensen 
ved stabil drift.

6. Oversatt til six-sigmakonseptet betyr det at en kontrollregel som 13s/22s har en 
sigmaverdi på 4,75 ≈ 5. 

Hvis det er ønskelig å benytte andre kontrollregler gjelder det generelt at

• For sigma 5-6 er det flere kontrollregler å velge blant
• For 4 sigma krever det mange kontroller i hver serie for å opprettholde kvaliteten på 

analysen
• For < 4 sigma er det i praksis ikke mulig å finne en kontrollregel som opprettholder 

kvaliteten på analysen. 

Praktisk eksempel - Kan kvalitetskontrollregel 13S
erstatte multiregel 13S/22S for enkelte analyser?
1. Minimum Kritisk feil (K) og Tillatt totalfeil (TF) for valgt kontrollregel med n=2 

13S/22S: K=3,1 TF=4,75                             13S: K=3,5 TF=5,15

2. Langtids variasjonskoeffisient

3.Utregning av SEkritisk med ulike kontrollregler

4. og 5. Ped og Pfr ved n=2
Øverste graf i styrkediagrammet viser 12S, deretter kommer grafene for 12,5S, 13S/22S, 13S, 22S og 22,5S. 

6. Sigma

Diskusjon
Ped og Pfr til valgte kvalitetskontrollreglene er forholdvis like. I praksis har det ikke noen stor klinisk 
betydning hvilken av kvalitetskontrollreglene som benyttes. Problemet med den tradisjonelle 
kontrollregelen 13s/22s er at den ofte praktiseres som kun 12s med n=2. Det vil si at det aksjoneres når 
én kontroll går utenfor to standardavvik, da det ikke er ønskelig å vente til ny kontrollanalysering ved 
analyseseriens slutt. Dette kan det være flere grunner til, men ved bruk av 12s på denne måten er det 
statistisk sett nesten 10 % sannsynlighet for falsk alarm. 

Konklusjon
Vår konklusjon er at det er bedre å benytte kontrollregel 13s med n=2, som har en marginalt høyere 
totalfeil, men som samtidig har en lavere Pfr enn kontrollregel 13s/22s. Sigmaverdien for 13s med to 
kontroller i hver serie er 5,15. Det vil si at laboratoriet tolererer et avvik i svaret på opptil 5,15 
standardavvik.



Validering av dyrkningsmedie for Neisseria Gonorrheae
Forfatter: Reidun Østerberg, fagbioingeniør for medieproduksjon, SSHF – Kristiansand. reidun.osterberg@sshf.no
Takk til OUS – Ullevål for skåler til utprøving og god service.

INNHOLD Hjemmelaget 
skål i bruk 

Hjemmelaget skål 
fra Ullevål 

Ferdigkjøpt skål 
fra Oxoid 

 NYC - skål CLAT - skål OXOID – skål 
PO5004A 

Gc-agar, 
 Oxoid CM0367 

 Heart Infusiona 
gar, Difco244400 

 

Special peptone 15,0 g/l 10,0 g/l 15,0 g/l 
Corn starch 
(Karbohydrat fra mais) 

1,0 g/l  1,0 g/l 

Sodium chloride 5,0 g/l 5,0 g/l 5,0 g/l 
Dipotassium hydrogen 
phosphate 

4,0 g/l  4,0 g/l 

Potassium dihydrogen 
phosphate 

1,0 g/l  1,0 g/l 

Agar 10,0 g/l 15,0 g/l 10,0 g/l 
Beef Heart   10,0 g/l  
Tryptose (peptone)  10,0 g/l  
LCAT, SR0095    
Lincomycin 1,0 mg/l 1,0 mg/l  
Colistin sulphate 6,0 mg/l 6,0 mg/l 7,5 mg/l 
Amphotericin B 1,0 mg/l 1,0 mg/l 0,8 mg/l 
Trimethoprim 6,5 mg/l 6,5 mg/l 5,0 mg/l 
Colistin methane sulphate   7,5 mg/l 
Vancomycin   5,0 mg/l 
Vitox, SR0090H    
Vitamin B12 0,1 mg/l  0,2 mg/l 
Adenine  10,0 mg/l  20,0 mg/l 
L-Glutamine 100,0 mg/l  200,0 mg/l 
Guanine 0,3 mg/l  0,6 mg/l 
p-Aminobenzoic acid 0,13 mg/l  0,26 mg/l 
L-Cystine 11,0 mg/l  22,0 mg/l 
NAD  2,5 mg/l  5,0 mg/l 
Cocarboxylase 1,0 mg/l  2,0 mg/l 
Iron  (III) nitrate 0,2 mg/l  0,4 mg/l 
Thiamine hydrochloride 0.03 mg/l  0.06 mg/l 
Cysteine hydrochloride 259,0 mg/l  518,0 mg/l 
Glucose 1,0 g/l 1,0 g/l 2,0 g/l 
Lysert hesteblod SR048C 100 ml/l 70 ml/l 10,0 g/l 
Defibrinert hesteblod  70 ml/l  
Haemoglobin   10,0 g/l 
Yeast autolysate  
SR0105B 

   

Yeast autolysate fractions  10 g/l  
Glucose  1,0 g/l  
Sodium bicarbonate  0,15 g/l  
    
Holdbarhet 12 uker = 3 mnd. 6 mnd. 8 uker = 2 mnd. 

 

HJELP, hvor dårlig er vår skål? 
Ved innføring av PCR ble de første syv positive funn, ikke funnet ved dyrkning.

Vi undersøkte ulike oppskrifter: 
New York City – agar eller 
Thayer Martin Medium?
Kjøpeskål eller hjemmelaget?

Ullevål = CLAT           Kjøpeskål = Oxoid
Hjemmelaget i bruk = NYC
Oversikt over innhold i skålene vises i 
tabell til høyre. 
Ullevål har oppskrift mest lik New York 
City – medium med Yeast Autolysate. 
Oxoid og vår NYC – skål har en blanding 
av oppskrift fra NYC og Thayer Martin 
medium, mens kun Oxoid bruker 
Vancomycin.

Formel for PR – verdi: PR = Ns / No 
No er gjennomsnittet av telte kolonier på 
referansemediet, og Ns er gjennomsnittet av 
telte kolonier på mediet som skal undersøkes.

For selektive medier skal PR ≥ 0,5. Her kan det 
godkjennes dersom 80% av stammene dvs. 4 
av de fem parallellene ikke har PR < 0,3.

Vi kan konkludere med at vi 
ikke har mistet funn av 
N.gonorrheae på vår skål, 
sammenlignet med CLAT – skål 
som er noe bedre. CLAT gir 
samme mengde vekst, men 
større kolonier og mindre 
normalflora. Skål fra Oxoid ville 
jeg ikke brukt.

Metoder for validering
- Sammenligne 3 ATCC stammer
- Sammenligne prøver fra frys
- Sammenligne prøver fra rutinen

Miles og Misra for sammenligning av ATCC stammer

0,5 McF fortynnes 
1 – 10, seks 
ganger for å 
komme til minste 
fortynning på 
figuren. Kolonier 
telles. 

Resultater for 3 ulik N.gonorrheae ATCC stammer

Modifisert strekmetode for sammenligning av prøver fra frys
Resultater , - utdrag fra tabell over pasientprøver fra frys

Sammenligne prøver fra rutinen
Vekst av kolonier på CLAT – skål var større og med 
mindre forstyrrelse av normalflora. Vår skål gav 
samme funn. Oxoid gav vekst på kun 6 av 8 funn.

Vi undersøkte ulike oppskrifter: 
New York City – agar eller 
Thayer Martin Medium?
Kjøpeskål eller hjemmelaget?

HURRA
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Biobanker ved Hormonlaboratoriet, OUS-Aker 

Barnediabetesregistrets forskningsbiobank 
 
Forskningsbiobanken er tilknyttet Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og 
ungdomsdiabetes. Formålet er å bedre diagnostikk og klassifisering av diabetes, samt å fremme 
forskning på feltet. Materialet er samlet inn i forbindelse med spørsmål om deltakelse i dette 
registeret.  
 
Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 
  
Ansvarshavende: Torild Skrivarhaug, barnelege  
Avdeling: Barnemedisinsk avdeling  
Klinikk: Barneklinikken  
Kontakt: barnediabetes@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo Universitetssykehus 

Biobank for narkolepsi og relaterte sykdommer  
 
Formålet med biobanken er på nasjonalt plan å samle inn og oppbevare biologisk materiale fra 
pasienter med narkolepsi, relaterte familiekontroller og urelaterte kontroller for en standardisert 
verifisering av diagnosen narkolepsi, utvikling av nye diagnostiske analyser, og forskning i 
patogenese og etiologi ved narkolepsi og relaterte sykdommer.  
 
Biobanken er godkjent av de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).  
 
Ansvarshavende: Stine Knudsen  
Avdeling: Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger  
Klinikk: Barneklinikken  
Kontakt: stinkn2@ous-hf.no  
Forskningsansvarlig(e): Oslo universitetssykehus 
 

En biobank er en samling av biologisk materiale med tilhørende databaser som er systematisert slik at den kan brukes i forskning eller til rutinemessige 
undersøkelser. I Norge  finnes det 3 typer biobanker: diagnostiske-, behandlings- og forskningsbiobanker.  

Mottak av prøver til biobankene Registrering, merking og avpipettering av prøven. 

Blodprøver (serum og EDTA-blod) til 
Barnediabetesregisteret(BDR) mottas fra 
hele landet. Vi skiller mellom prøver som 
tas på diagnosetidspunktet og prøver 
som sendes som årskontroll. Serum tatt 
på diagnosetidspunktet blir videresendt 
til ulike rutineundersøkelser. DNA blir 
ekstrahert fra EDTA-blodet. På prøvene 
fra årskontrollene fryses både serum og 
EDTA- blod ned i biobanken etter 
registrering. 

Blodprøver til Narkolepsi biobanken 
(NK) mottas etter avtale når pasient 
med familie er inne til ulike 
undersøkelser. Av hver deltager tas 
det gelglass til serum, EDTA blod til 
plasma samt ekstraksjon av RNA og 
DNA. I tillegg tas det ACD blod til 
høsting av mononukleære celler. Alt 
materiale fryses ned på ulike måter. 
Det videresendes også diverse glass 
til rutine undersøkelser for å 
utelukke andre årsaker til sykdom. 

Ved mottak av prøve registreres navn, fødselsdato, prøvetagningsdato og type materiale (serum, celler etc.) i egen 
database. Systemet genererer ved første gangs besøk en person-ID som benyttes videre og som anonymiserer 
personen i biobanken. Matrixrør med QR-kode i bunnen skannes inn og knytter røret til personen med lokalisasjon i 
databasen. Lokalisasjon gir en fortløpende plassering i en nummerert boks med plass til 96 rør lagret i bestemte rack 
som i sin tur settes ned i egne frysere som holder -80 C. 

RNA er mer ustabilt og må helst ekstraheres samme dag 
eller den påfølgende.  EDTA-blodet tilsettes en buffer 
som lyserer de røde blodlegemene. Etter sentrifugering 
og fjerning av supernatanten, løses peletten i en ny 
buffer som lyserer de hvite blodlegemene. Blandingen 
tilsettes sammen med DNase til et RNA-ekstraksjonskit 
og plasseres i en Maxwell 16 ekstraksjonsrobot. RNA blir 
da løst i nukleasefritt vann, måles og fryses raskt ned i -
80 C . 

DNA ekstraksjon gjøres med en saltfellingsteknikk. Her blir de 
røde blodlegemene lysert ved hjelp av en hypoton buffer. Etter 
to sentrifugeringer sitter man igjen med en pellet av hvite 
blodlegemer. Peletten lyseres over natt med en saltrik buffer 
tilsatt Proteinase K som bryter ned proteinene i cellene. 
Deretter felles Proteinene ut ved hjelp av mettet NaCl. DNA 
felles ut som en synlig tråd ved tilsetning av absolutt alkohol. 
DNA-tråden «fiskes» ut og løses i vann eller TE-buffer (tris-
EDTA). 

Høsting av de mononukleære cellene gjøres ved hjelp av Lymfoprep 
som har en tetthet på 1.077 g/ml. Dette gjør at røde blodlegemer og 
granulerte celler sentrifugeres igjennom denne løsningen, mens de 
mononukleære cellene (MNC) legger seg som et sjikt  over 
Lymfoprepen. De mononukleære cellene høstes derfra og kan telles på 
en Muse celleteller. Celletelleren angir totalt antall celler og prosent 
levende celler. Deretter overføres de til egnede rør som fryses ned i 
flytende nitrogen. 

Ved Oslo universitetssykehus, OUS finnes det over 500 forskningsbiobanker. Hormonlaboratoriet samler vi inn, registrerer og behandler materiale til flere 
pågående forskningsbiobanker.  

DNA-ekstraksjon RNA-ekstraksjon Høsting av mononukleære celler (MNC) 

Her viser vi hvordan vi jobber med to av disse : Barnediabetesregistrets forskningsbiobank og Biobank for narkolepsi og relaterte sykdommer. 


