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Laboratorieklinikken



• Stor vekst (5-10% per år) i antall laboratorieanalyser de siste årene

• Regionale og supraregionale sentre eller laboratorienettverk

• Økt konkurranse mellom laboratorier

• Mer samordning av blodbaserte analyser – hematologi, 
endokrinologi, transfusjonsmedisin, immunologi, klinisk kjemi – og 
genetikk

• Mer fokus på kvalitetskontroll, reduksjon av feil, økt presisjon. 
Samkalibrering mellom laboratorier. 

• Redusere unødvendig bruk av laboratorieanalyser

TRENDER I LABORATORIEMEDISIN



• Konsolidering og automatisering

• Pasientnær analysering (Point of Care Testing)

• Digitalisering (patologi)

• Persontilpasset medisin

UTVIKLINGSTREKK I LABORATORIEMEDISIN



KONSOLIDERING OG AUTOMATISERING



• Mer automatisering (molekylære analyser, massespektrometri, 
preanalytisk, dronetransport av prøver).

• Nye krav til areal og bygg (analysehall)

• Personell – nye arbeidsoppgaver, større ansvar for informasjon

• Autovalidering av prøvesvar

• Ny teknologi endrer tradisjonelle fag (mikrobiologi, cytologi, flytende 
biopsier m/tumor DNA, «omics»-teknologiene, stamcelleterapi, 
bioinformatikk)

KONSOLIDERING OG AUTOMATISERING



PASIENTNÆR ANALYSERING (PNA)



• Den opplyste pasient 

• Hjemmetesting – akutt sykdom (f.eks. de vanligste 
infeksjonssykdommene)

• Hjemmetesting – kroniske sykdommer (f.eks. diabetes, hypertensjon, 
KOLS). 

• Spesialisthelsetjenesten og pasientnært utstyr

• Flere mulige fordeler - lavere kostnader, enkelt og fleksibelt, kan 
knyttes til bærbar sensorteknologi og smarttelefoner

• Rådgivning av pasienten – fremtidige arbeidsoppgaver for 
laboratoriepersonell?

PASIENTNÆR ANALYSERING





PERSONTILPASSET MEDISIN

Spesielt tre fagområder peker seg ut i første omgang:

– patologi, genetikk og mikrobiologi

• Fra genetikk til genomikk

• Metabolomikk og proteomikk

• Bioinformatikk









KREFTGENOMIKK I LABORATORIEKLINIKKEN – STATUS

• Leukemiutredning - genomikk

– Avdeling for medisinsk genetikk (MGM)

– Avdeling for medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi (MBF) –
molekylærbiologisk seksjon

• Genomikk på solide svulster

– Avdeling for patologi

• Andre samarbeidende seksjoner/enheter

– Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin –
immunfenotyping av leukemier

– Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft ved MGM

– MBF – Seksjon for hematologi og koagulasjon



FREMTIDIG ORGANISERING AV KREFTGENOMIKK I 
LABORATORIEKLINIKKEN

• Ny Seksjon for kreftgenomikk opprettes

• Personale fra Avdeling for patologi, Avdeling for medisinsk 
genetikk og Avdeling for medisinsk biokjemi og klinisk 
farmakologi

• Kobling til relevante kliniske avdelinger

• Samling av avansert molekylær kreftdiagnostikk i et 
kompetansemiljø

• Støtte til kliniske studier



REGIONALT NETTVERK FOR LABORATORIETJENESTER I 
HELSE VEST

• Skal bidra til økt standardisering og samarbeid i regionen

• Spesielt ansvar for å arbeide på tvers av fagområdene og bygge 
regionale løsninger der det er mulig

• Etablere egne faggrupper for hvert fagområde

• Rådgivende funksjon og faglig støtte ved regionale anskaffelser
• Bidragsyter ved vurderinger og innføring av nye IKT-løsninger
• Bistå til regional forankring av NLK-arbeidet



REGIONALT NETTVERK FOR LABORATORIETJENESTER –
MANDAT FRA STYRET I HELSE VEST

Fagleg kvalitet 

• Etablere analysepakkar og pakkeforløp for viktige medisinske 
tilstandar. 

Sikre tilfredsstillande laboratoriekapasitet for innbyggarane i Helse 
Vest-området 

• Auke kapasiteten innan patologi slik at alle prøver kan undersøkast i 
Helse Vest. 

• Utarbeide planar for utskifting og fornying av medisinsk-teknisk 
utstyr. 

Bærekraftige fagmiljø 

• Etablere faglege kontaktpunkt. 



REGIONALT NETTVERK FOR LABORATORIETJENESTER I 
HELSE VEST

Effektiv arbeidsflyt og god ressursutnytting

• Samordne laboratorieinformasjonssystema og mellomvareløysingane
i Helse Vest der det er hensiktsmessig. 

• Harmonisere rekvirentregistra i Helse Vest. 

• Etablere digital patologi i Helse Vest. 

• Legge til rette for innsyn i dei ulike laboratoria sine prosedyresystem. 

• Etablere leiarforum innan kvar spesialitet. 



REGIONALT NETTVERK FOR LABORATORIETJENESTER I 
HELSE VEST

Sikre at laboratoria vert regionens føretrekte leverandør av 
laboratorietenester

• Sikre elektronisk rekvirering og hensiktsmessig svarformidling i alle 
laboratoria (IHR-prosjektet). 

Beredskap 

• Laboratoria må utarbeide beredskap for eventuell driftsstans. 

• Beredskap mot smittsame sjukdomar må vere del av laboratoria sine 
planar og inngå som tema på regionale samarbeidsmøte.




