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Abstrakt plenum

  Tittel   Foreleser   Tid Dag
P-1 Jakten på nordlyset – fra lavvu til whiskeydestilleri Hans-Olav Holtermann Eriksen 10.45 O

N
SDAG

P-2 Genteknologiens tidsalder Dag Undlien 09.00 TO
RSDAG

P-3 Hvordan kan vi vite om vi vet? Jo Røislien 14.00

FREDAG
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Plenum
P – 1 Jakten på nordlyset – fra lavvu til whiskeydestilleri
Forfattere Hans-Olav Holtermann Eriksen
Stilling Fastlege, gründer og fotograf
Arbeidssted Lyngsfjord Adventure, Tromsø Travel AS, Lege Eriksen

Hans-Olav Holtermann Eriksen, opprinnelig fastlege og spesialist i allmennmedisin, etablerte opplevelsesbedriften 
Lyngsfjord Adventure i Tamokdalen i 2008, 90 km fra Tromsø by. En rekke dårlige erfaringer med kvaliteten på reiselivet 
i Tromsø fikk Eriksen til å kontakte Skottland, som har verdens eldste kvalitetssikringssystem for turisme. Herfra fikk 
Eriksen kontakt med både reiselivet og den globale whisky-industrien i Skottland. Gjennom hjelp, veiledning og bistand 
fra det skotske næringslivet er både en nasjonal kvalitetssikring i Norge- Varde- og det prisvinnende destilleriet Aurora 
Spirit etablert. 

I dag har både reiselivet og destilleri-næringen en rivende utvikling, regionalt og nasjonalt. Eriksen vil gjennom sin  
historie fortelle hvordan dette kunne skje, og ikke minst om en spennende fremtid. 
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Plenum
P – 2 Genteknologiens tidsalder
Forfattere Dag Undlien
Stilling Avdelingsleder/professor
Arbeidssted Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus 

I dette foredraget vil jeg gi en oversikt over de siste tiårs genteknologiske revolusjon og hvordan genteknologi  
i dag griper inn på flere og flere samfunnsområder. Dette er teknologier som påvirker oss alle.
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Plenum
P – 3 Hvordan kan vi vite om vi vet?
Forfattere Jo Røislien
Stilling Professor i medisinsk statistikk/Creative Director
Arbeidssted Universitetet i Stavanger/Science Addiction

Vi lever i et gjennomkvantifisert samfunn, der stadig mer måles, telles og puttes i kategorier, og regnes på. I et slikt  
samfunn blir også det å forstå statistisk analyse viktigere. Hva forteller tallene oss og hva forteller de ikke? Hva skal til 
for at vi kan være sikre på at det vi tror vi vet faktisk stemmer? Jo forteller om utfordringen med menneskets jakt på 
mening i tilværelsen, om Florence Nightingale, amerikanske presidentvalg, vikinger, verdensrommet, laks og mentos.  
Er mer informasjon alltid bedre, eller kan det også være verre? Er ‘Big Data’ svaret, eller bare et nytt spørsmål?  
Hvordan kan vi vite om vet eller ei? Jo presenterer en tre-punkts-liste for hva som må til.
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Tittel Foreleser Tid Dag
1-1 Hva betyr de nye retningslinjene for  

bioingeniørutdanning i praksis?
Bjarne Hjeltnes 12.00

O
N

SDAG

1-2 Hva trenger bioingeniører av IKT-kunnskaper nå og  
fremover?

Linda Eie Svendsen 14.30

1-3 Ny teknologi gir nye muligheter - Blandet  
læring og samarbeid med praksisfeltet

Mette Lundstrøm Dahl 14.55

1-4 Nye tider og nye kunnskapsbehov Kristin Solum Steinsbekk 15.20

1-5 Hvordan bli en bedre praksisveileder? Anita Iversen 16.30

1-6 CRISPR og persontilpasset medisin  Dag Undlien 10.15

TO
RSDAG

1-7 Bioteknologiloven - hva skjer ’a? Ole Johan Borge 11.00

1-8 Etiske utfordringer knyttet til ulikheter  i syn  
på organdonasjon i ulike kulturer

Kjersti Lønning 12.00

1-9 Tvang og samtykkekompetanse Marius Storvik 14.30

1-10 Bruk av tvang på førskolebarn under  
medisinske prosedyrer – teori og praksis

Edel Jannecke Svendsen 15.00

1-11 Biobanker, personvern og informasjonssikkerhet (GDPR) Eva Henriksen 16.30

1-12 Kunsten å kommunisere det kompliserte Jo Røislien 09.00

FREDAG

1-13 Sånn kan det gjøres! Forskergrandprix Morten Svendsen Næss 11.00

1-14 Hvor og hvordan publisere? Anne Katrine Kvissel 12.00

1-15 Fra forskningsidé til ferdig publikasjon, hva kan  
forskningsstøtte hjelpe med?

Elin Evensen 12.20

1-16 Forskning på miljøgifter Jan Brox 12.40

Abstrakt sesjon 1: Utdanning/Etikk/Forskning
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NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 1 Hva betyr de nye retningslinjene for bioingeniørutdanning i praksis?
Forfattere Bjarne Hjeltnes 

Stilling Universitetslektor

Arbeidssted OsloMet - Storbyuniversitetet

19. mars 2019 ble Forskrift om nasjonal retningslinje for bioingeniørutdanning vedtatt. Denne skal erstatte den gamle 
rammeplanen og gjelder for studenter som tas opp fra studieåret 2019-2020. Dette er en overordnet plan og de enkelte 
bioingeniørutdanningene må på bakgrunn av denne, samt andre overordnede planer utarbeide lokale planer med  
bestemmelser om faglig innhold, organisering, undervisningsformer, vurderingsformer og beskrivelse av praksis- 
studiene. En av intensjonene under utarbeidelsen av retningslinjene, var at tjenesten og brukerne skulle sikres  
innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene. I utarbeidelsen av de lokale, mer detaljerte planene, forventes det 
at denne innflytelsen skal sikres også i dette arbeidet. (Bort fra «siloprinsippet») Relevans og praksisnærhet er viktig.

De nasjonale retningslinjene innebærer en stor endring i styringssystemene for høyere utdanning. Rammeplanene  
fokuserte i stor grad på beskrivelser av hvordan undervisningen skulle være (input). De nasjonale retningslinjene  
fokuserer på beskrivelser av sluttkompetanser for kandidatene i form læringsutbyttebeskrivelser (output). Siden dette 
er et nytt system innebærer implementeringene av retningslinjene en rekke utfordringer. Her er noen av disse:

• Mange av læringsutbyttebeskrivelsene er på et svært overordnet nivå og gir rom for tolkning. Det meste av kvantita-
tive beskrivelser som gjelder fagområder er borte. Vil dette føre til større forskjeller mellom de ulike utdanningene 
Særlig studentorganisasjonene og fagstyret i BFI har vært opptatt av at utdanningene skal være like

• 12 av læringsutbyttene beskriver en minstestandard av det som skal være felles sluttkompetanse for alle helsefag-
utdanningene. Hvordan sikrer vi at undervisningene for å nå disse kompetansekravene oppleves relevant i de ulike 
profesjonsutdanningene. Hvordan lager vi gode undervisningsopplegg på tvers av utdanningene

• Klarer vi å ta ut nok gammelt innhold for å få plass til nytt
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NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 2 Hva trenger bioingeniører av IKT-kunnskaper nå og fremover?
Forfatter Linda Eie Svendsen

Stilling IKT-rådgiver, Sentrallaboratoriet

Arbeidssted Sykehuset i Vestfold

Aktiviteten på laboratoriene øker, samtidig som det kommer stadig krav og ønsker om å få svartiden ned ved  
rapportering av prøvesvar. I tillegg skal vi imøtekomme økonomiske innsparingskrav. Dette fører til et stadig behov  
for utvikling av teknologiske løsninger, som kan gi oss effektivisering på arbeidsplassen uten at kvaliteten blir  
svekket. I løpet av foredraget skal vi se på utviklingen og endringene innen integrasjoner og samhandling som har 
skjedd i Vestfold de siste årene, og hvordan dette har påvirket en bioingeniørs arbeidsdag. Jeg skal i tillegg snakke  
litt om nye løsninger som kommer i nær fremtid.
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NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 3 Ny teknologi gir nye muligheter - Blandet læring og samarbeid  
med praksisfeltet

Forfatter Mette Lundstrøm Dahl

Stilling Høgskolelektor, bioingeniør og kompetansekoordinator

Arbeidssted Høgskolen i Østfold, Fredrikstad og Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Bioingeniørfaget er i sterk utvikling og baserer seg stadig på mer høyteknologiske løsninger. Dette byr på utfordringer 
for utdanningsinstitusjoner med heller begrensede ressurser når det gjelder innkjøp av dyrt utstyr. Et spørsmål som 
dukket opp under planleggingen av laboratorieundervisningen i medisinsk mikrobiologi ved Høgskolen i Østfold var: 
hvordan skal vi kunne utføre en laboratorieøvelse som krever et instrument som koster 1, 5 millioner kroner? Vi kunne 
ikke bare droppe øvelsen; den var helt nødvendig for at studentene skulle få en introduksjon til et av de aller viktigste 
diagnostiske instrumentene som benyttes i faget, Maldi-Tof MS. 

I det som i utgangspunktet var hodebry viste det seg å ligge mange muligheter. Laboratoriekurset som gikk over tre 
dager fikk et variert innhold der prinsipper for blandet læring og samarbeid med praksisfeltet sto i fokus. Det ble et  
vellykket opplegg der studentene fikk brukt både tradisjonelle laboratoriemetoder, digitale læringsressurser og ny  
teknologi. Resultatet av opplegget var engasjerte studenter, digitale ressurser som kan gjenbrukes og et styrket  
samarbeid med praksisfeltet om utdanning av kompetente bioingeniører.
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NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 4 Nye tider og nye kunnskapsbehov
Forfatter Kristin Solum Steinsbekk, Eli Kjøbli

Stilling Førsteamanuensis (KSS), førstelektor (EK)

Arbeidssted Institutt for bioingeniørfag, NTNU, Trondheim

Det er i dag en rivende teknologisk utvikling innen medisin og helse. Teknologi for høykapasitets analyser, analyser som 
genererer massive data fra en enkelt prøve, er på full fart inn i de medisinske laboratoriene. Et eksempel på dette er ny 
sekvenseringsteknologi, «Next generation sequencing» (NGS). Denne utviklingen krever bioingeniører med kompetanse 
og kunnskap om høykapasitetsanalyser som NGS. 

For å gjøre våre studenter bedre rustet til å møte utviklingen har vi ved Institutt for bioingeniørfag, NTNU Trondheim, i 
nært samarbeid med avdeling for Medisinsk genetikk ved St.Olavs hospital, utarbeidet og 
gjennomført «SAMGEN». SAMGEN er et intensivt undervisningsopplegg på en ukes varighet, som ble 
implementert for våre bioingeniørstudenter i tredje studieår høsten 2018. Medisinsk bruk av NGS var 
hovedfokuset gjennom hele uka. 

SAMGEN baserer seg på variert undervisning inkludert omfattende bruk av studentaktive læringsformer. Dette inklude-
rer problembasert læring (PBL) med utgangspunkt i et «case», oppsummerende team-basert læring (TBL), oppgaver og 
«in silico» lab i innovative undervisningsarealer, ressursforelesninger, og lekne kunnskaps- og ferdighetstester.

Ved første gjennomføring av SAMGEN ble det gjennomført datainnsamling og evalueringer som ga informasjon om på 
studentenes kunnskapsoppnåelse, studentenes oppfatning av læringsutbytteoppnåelse, og studentenes opplevelse av 
selve undervisningen. 

I dette foredraget vil vi kort presentere bakgrunnen for SAMGEN og en skisse av selve undervisningsopplegget. Deretter 
vil de viktigste funnene fra evalueringen bli trukket frem og diskutert. I tillegg vil vi påpeke 
muligheter «in silico» lab gir når teknologiutviklingen gir oss avanserte analyseinstrumenter hvor selve analyse-trinnet 
kan oppleves som en lukket, sort boks. Til slutt kommenteres veien videre og hvilke utviklingspotensialer 
som ligger i SAMGEN inkludert muligheter for etter- og videreutdanning.
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NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 5 Hvordan bli en bedre veileder?
Forfatter Anita Iversen

Stilling Førsteamanuensis

Arbeidssted Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø

Er du nyutdannet Bioingeniør eller har du lang arbeidserfaring? Er du motivert for å utvikle deg som veileder? Er du  
nysgjerrig og har interesse av å bidra til at studenter, kollegaer, andre profesjonelle samarbeidspartnere oppdager,  
lærer og finner nye svar gjennom din veiledning? Da er denne sesjonen for deg. Innlegget vil ta utgangspunkt i at  
veiledning er en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess som er rettet mot å styrke mestrings- 
kompetansen hos studenter, pasienter, pårørende eller kollegaer. Dette skjer gjennom dialog som er basert på  
kunnskap og humanistiske verdier (Tveiten, 2006, 2013). 

Veiledning kan ses på som en generisk kompetanse som kan benyttes i mange ulike sammenhenger- i dag skal vi  
fokusere mest på betydningen av veiledning for kvalitet i praksisstudier og studentenes læring. Vi vil se på mulighetene 
du har som veileder, men også hindringer. Det vil bli presentasjon og diskusjon av ulike verktøy som du kan benytte deg 
av i veiledningen for å bidra til gode læringssituasjoner og mestring hos studentene. Innlegget vil også tematisere grep 
for kollegial utvikling og kontinuerlig utvikling som veileder. Målet med innlegget er at du som veileder får noen nye 
tanker eller blir bevisst hvordan du kan utvikle deg som veileder! Kanskje får du med deg lure strategier som du  
kan prøve ut så snart du er tilbake på jobb!

Jeg håper vi sees 22.mai!
Velkommen!
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Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 6 CRISPR og persontilpasset medisin
Forfatter Dag Undlien

Stilling Professor og avdelingsleder

Arbeidssted Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus

Persontilpasset medisin er på full fart inn i helsevesenet. Utviklingen drives fram av muliggjørende teknologier som  
gjør at helsevesenet kan stille mer presise diagnoser og utvikle mer spesifikk og målrettet behandling. Utviklingen  
gir oss muligheter til å gi pasienter en mer effektiv behandling med færre bivirkninger enn det som er tilfellet i dag.  
Teknologiene medfører også at barrierer brytes og at behandling som tidligere var utenkelig kan gjennomføres.  
Dette stiller oss overfor nye og utfordrende etiske dilemmaer. Hvilken risiko fører de nye teknologiene med seg?
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Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 7 Bioteknologiloven – hva skjer ´a?
Forfatter Ole Johan Borge

Stilling Direktør

Arbeidssted Bioteknologirådet

Bioteknologiloven regulerer assistert befruktning, forskning på befruktede egg, PGD, fosterdiagnostikk, gentesting av 
fødte og genterapi. Loven er nå under revisjon og i foredraget vil jeg fortelle hva som står på spill og hvilke endringer 
som er på trappene.
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Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 8 Etiske utfordringer knyttet til ulikheter i syn på organdonasjon  
i ulike kulturer

Forfatter Kjersti Lønning

Stilling Sykepleier, Ph.d.

Arbeidssted Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Gapet mellom behov for transplantasjon og tilgang på organ er aukande i heile verda. Ulike kulturar har ulikt syn på 
organdonasjon, dette gir etiske utfordringar.

I lov om transplantasjon sitt formål er det lagt vekt på at ein skal sikre best mogleg tilgang på organ til behandling av 
andre menneske, samtidig som vilja og integriteten til donor og pårørande vert ivareteke. Ein skal og førebygge og 
kjempe mot organhandel.

Ved behov for nyretransplantasjon er det aktuelt med nyre frå levande eller avdød givar. Dagens praksis i tilnærminga  
til potensielle nyredonorar og pårørande vil bli brukt i presentasjonen for å illustrere dei etiske utfordringane helse- 
arbeidarane har i sitt daglege arbeid.

Norge er i dag eit fleirkulturelt land samansett av etnisk norsk befolkning, urbefolkning og mange minoritetar. Har  
dette innverknad på arbeidet med organdonasjon ? Er det skilnad i korleis ein tilnærma seg ulike kulturar? Og kva  
kompetanse har eller treng den enkelte helsearbeidar i møte med personar frå andre kulturar?

Presentasjonen fokuserer på kulturelle hindringar helsepersonell møter i arbeidet med pasientar og pårørande frå 
andre kulturar og korleis ein kan tileigne seg kulturell kompetanse. Denne kunnskapen er ikkje unik for arbeidet innan 
organdonasjon/ transplantasjon, tvert i mot er det stor overføringsverdi til andre deler av helsetenesta.

Presentasjonen bygger på litteraturgjennomgang og erfaring frå klinisk praksis i samband med at problemstillinga vart 
gitt som tema til prøveforelesing i november 2018.
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Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 9 Tvangsregler
Forfatter Marius Storvik

Stilling Jurist/Ph.d., førsteamanuensis

Arbeidssted Det juridiske fakultet, UiT – Norges arktiske universitet

Forelesningen har to formål:  
1. Forelesningen vil avklare rettslige spørsmål for blodprøvetaking av voksne samtykkekompetente, barn, voksne 

uten samtykkekompetanse og psykiatriske pasienter. 
2. Forelesningen vil vise hvordan begrepene autonomi, integritet og rettssikkerhet er tilstrekkelig for å avklare de 

fleste tvangstilfeller. 

Det kan være vanskelig å navigere i tvangsreglene. Når skal det stikkes, når skal det lirkes, når skal en gå og når skal en 
be om avklaring? Tvangsreglene framstår som kompliserte.  Dette skyldes at reglene er ulikt utformet og framstår som 
lite sammenhengende mellom ulike områder.

Det er likevel mulig å få en logisk konsistens i tvangsreglene. I forelesers tenkning finnes en logisk konsistens gjennom 
begrepene og hensynene; autonomi, integritet og rettssikkerhet. Det vil bli gitt et forsøk på å forklares begrepene enkelt 
og forståelig.  

Etter begrepsavklaringen vil tvangsreglene med tanke på blodprøvetaking undersøkes. Det tas utgangspunkt i fire  
pasientgrupper: (1) voksne samtykkekompetente, (2) barn, (3) voksne uten samtykkekompetanse illustrert ved  
demente og (4) tvangsinnlagte psykiatriske pasienter. 

Reglene for de fire pasientgruppene vil gjennomgås tre ganger. Først med tanke på autonomi, deretter med tanke på 
integritet og sist med tanke på rettssikkerhet.



22  Abstrakt Bioingeniørkongressen 2019 Troms

NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 10 Bruk av tvang på førskolebarn under medisinske prosedyrer  
– teori og praksis 

Forfatter Edel Jannecke Svendsen

Stilling Sykepleier PhD

Arbeidssted Universitetet i Oslo

Selv om det er et grunnleggende prinsipp om at helsehjelp skal være frivillig, blir det benyttet tvang på barn under  
prosedyrer på sykehus, fordi barn kan motsette seg prosedyrer og annen behandling. Bruk av tvang kan oppleves 
traumatisk for barnet. Hvordan helsepersonell håndterer og responderer på barns uttrykk for at de ikke vil, er det lite 
kunnskap om. Målet med denne studien var å frembringe kunnskap om de ulike måtene helsepersonell responderer 
på barnets ulike uttrykk for motstand og motvilje på. For øvrig diskutere bruke av tvang og hvilken kompetanse som 
kreves for å unngå bruk av tvang. Det ble i denne studien benyttet kvalitativ metode hvor videoobservasjoner av tvang 
ble analysert. Sykepleieres og legers respons på motstand og uvilje er studert mens de forsøk på å legge inn et perifert 
venekateter på seks sub akutt innlagte barn mellom 3 og 5 år. Resultater fra studien vil bli presentert.  
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Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 11 Biobanker, personvern og informasjonssikkerhet (GDPR)
Forfatter Eva Henriksen

Stilling Seniorrådgiver personvern og informasjonssikkerhet

Arbeidssted Universitetssykehuset Nord-Norge

Den europeiske personvernforordningen, GDPR, har vært norsk lov i snart ett år og utgjør hoveddelen av den nye  
personopplysningsloven. Andre lover, også helselovgivningen, er oppdatert i henhold til GDPR. 

GDPR omhandler behandling av alle typer personopplysninger. Personopplysninger er definert som: «enhver  
opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person … en person som direkte eller indirekte kan identifiseres 
ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator 
eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske,  
økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet». 
I dette inngår også behandling av «særlige kategorier av personopplysninger», det som tidligere ble kalt «sensitive  
opplysninger». Helseopplysninger er en av disse «særlige kategoriene». Helseopplysninger er definert som: «person- 
opplysninger om en fysisk persons fysiske eller psykiske helse, herunder om ytelse av helsetjenester, som gir  
informasjon om vedkommendes helsetilstand».

GDPR sier ikke noe spesifikt om biobanker – men utfra definisjonen ser vi at biologisk informasjon også kan være  
personopplysninger.

Denne presentasjonen tar for seg noen tema fra GDPR, som prinsipper for behandling av personopplysninger, de  
registrertes rettigheter, ansvarsforhold og ivaretakelse av informasjonssikkerhet. 
Presentasjonen vil se på sammenhengen mellom personvern, informasjonssikkerhet og pasientsikkerhet, og komme 
inn på risikovurdering (ROS) og personvernkonsekvensvurdering (DPIA) som verktøy for å ivareta informasjonssikkerhet 
og personvern. 
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Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 12 Kunsten å kommunisere det kompliserte
Forfatter Jo Røislien

Stilling Professor i medisinsk statistikk/Creative Director

Arbeidssted Universitetet i Stavanger/Science Addiction

Å formidle komplisert informasjon kan være en utfordring, men det kan også læres. I foredraget tar Røislien  
utgangspunkt i da han selv, som kunnskapsnerd fra et smalt fagfelt, plutselig ble kastet ut i det å skulle lage storskala 
informasjons-tv om et tema de fleste kan lite om – og ikke nødvendigvis heller bryr seg nevneverdig om. Røislien var 
postdoktor ved Avdeling for Biostatistikk ved Universitetet i Oslo da han plutselig befant seg midt i en storskala tv- 
produksjon for NRK, både foran og bak kamera. Som matematiker gikk Røislien gikk vitenskapelig til verks i prosessen, 
og gjennom arbeidet med suksess-tv-serien Siffer noterte han seg hvilke formidlingsstrategier som funket, og hvilke 
som ikke funket, håndgrepene de profesjonelle kommunikatørene benyttet seg av, og hvilke de styrte unna. Gjennom 
anekdoter, filmer og demonstrasjoner forteller Røislien om kommunikasjon generelt og kunnskapsformidling spesielt. 
Hvordan formidler man kunnskap til kolleger, til media, til mannen i gata? Hvordan får man folks oppmerksomhet, og 
hvordan holder man på den? Røislien viser konkrete eksempler på formidlingsutfordringer de støtte på under arbeidet 
med matteserien Siffer, og hvordan de løste dem.
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Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 13 Sånn kan det gjøres!
Forfatter Morten Svendsen Næss

Stilling Tidligere forskerlinjestudent, molekylær kreftforskningsgruppe

Arbeidssted UiT – Norges Arktiske Universitet

Da jeg skulle presentere forskningen min om autofagi på Forsker Grand Prix fikk jeg en utfordring svært lik den de fleste 
grunnforskere får hver gang de skal søke midler: Hvordan få folk utenfor ditt eget fagfelt til å forstå og fatte interesse for 
forskningen din på begrenset tid?

Det første jeg måtte gjøre var å løfte blikket opp fra elektronmikroskopet og prøve å forstå hva det var jeg egentlig drev 
med, og jeg kan bare sitere Einstein først som sist: «Hvis du ikke kan forklare det på en enkel måte, er det fordi du ikke 
har forstått det godt nok». Jeg kom raskt til erkjennelsen at jeg ikke hadde forstått det godt nok.

Jeg måtte derfor både løfte blikket opp og ta flere skritt tilbake. Jeg snakket med kolleger, vurderte  
metodene og modellene jeg brukte i laben, og som jeg heller aldri hadde forstått fullt ut, og tenkte fram  
og tilbake inntil jeg omsider etablerte en slags forståelse som var enkel nok til at jeg selv kunne gripe den samtidig som 
den var sofistikert nok til at mine mer opplyste kolleger kunne akseptere den.

Resultatet av hele denne prosessen var at jeg selv fikk en utvidet forståelse, og ble mer begeistret for forskningen min. 
Og nettopp begeistring er kanskje spesielt viktig i grunnforskning hvor de fleste dagene  
jo går med til mislykkede eksperimenter. 

Min neste oppgave ble så å overføre min nyetablerte forståelse til folk utenfor Molekylær kreftforsknings- 
gruppe ved UiT. Det skulle vise seg å bli vanskeligere enn først antatt da de færreste jeg prøvde min nye  
forklaring på hadde samme bakgrunn og vokabular som jeg hadde. Underveis ble det derfor nødvendig med ytterlige 
forenklinger, og jeg risikerte stadig at budskapet skulle bli så fortynnet at det mistet sin mening, men noe måtte jeg 
risikere hvis jeg ville at noen skulle orke å høre på det jeg hadde å si. 

Derfor valgte jeg til slutt å fortelle en kort lineær historie om forskningen min med bruk av enkle metaforer.

Hvis du vil se det endelige resultatet er det bare å møte opp på foredraget «Sånn kan det gjøres».
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Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 14 Hvor og hvordan publisere?
Forfatter Anne Katrine Kvissel

Stilling Fagredaktør i Bioingeniøren og førsteamanuensis ved bioingeniørutdanningen

Arbeidssted Universitetet i Agder

De laboratoriemedisinske fagområdene er i stadig utvikling og det drives mye forskning. Her må bioingeniøren bidra 
med sin kompetanse, både med deltakelse i større kliniske prosjekter og ved å initiere og gjennomføre prosjekter i  
laboratoriet. En viktig del av et forskningsarbeid er å formidle resultatene til omverdenen ved å publisere dem i  
fagfellevurderte tidsskrifter.

Mitt innlegg vil hovedsakelig handle om HVORFOR bioingeniører bør publisere, eksempler på HVA det kan være aktuelt  
å publisere og tips til HVORDAN man går frem i selve prosessen. 

Jeg vil også komme inn på temaet Open Access (OA) publisering og hvordan man unngår å publisere resultatene sine i 
useriøse tidsskrifter, såkalte «røvertidsskrifter».
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Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 15 Fra forskningsidé til ferdig publikasjon – hva kan forskningsstøtte  
hjelpe med?

Forfatter Elin Evensen

Stilling Helsefaglig forskningsveileder, sykepleier, MPH, Ph.d., Klinisk forskningsavdeling

Arbeidssted Universitetssykehuset Nord-Norge

Fra en forskningsidé oppstår til man har et ferdig publiserbart og akseptert manuskript kan veien fram være både  
tidkrevende og kronglete med flere utfordringer på veien. Veien går gjerne innom utvikling av et forskningsprosjekt og 
protokollskriving, søknadsskriving for å sikre finansiering av et ph.d.- eller postdoktorprosjekt, innsamling og analyse-
ring av prøvemateriale og statistiske analyser av data før arbeidet med skriving av en artikkel eller poster kan starte.

Her kan en forskningsstøtteavdeling med erfarne veiledere, støttepersonell og annen infrastruktur være til hjelp for 
forskere på veien fram fra idé til ferdig publikasjon.

Universitetssykehuset Nord-Norge satser på forskning, og har i samarbeid med Helse Nord bygget opp et apparat for 
forskningsstøtte som er tilgjengelig for forskere i hele regionen. Ressurser som kan være til nytte for nye så vel som  
erfarne forskere. 

I dette foredraget vil vi presentere hvilke forskningsstøttetjenester Klinisk forskningsavdeling ved UNN HF kan bidra 
med i ulike faser av et forskningsprosjekt. Klinisk forskningsavdeling har oppgaver innenfor forskningsformidling, 
forskningsadministrasjon og forskningsstøtte. Vi veileder og bidrar til gjennomføring av forskningsprosjekter og  
arrangerer kurs til forskere. Vi hjelper med tekniske løsninger for datainnsamling og har også sekretariatfunksjon  
for Helse Nords forskningsmidler.

Nasjonale nettverk for forskningsstøtte og forskningsadministrasjon er etablert gjennom NorCRIN. NorCRIN er en  
nasjonal forskningsinfrastruktur med hovedmål å styrke og forenkle samarbeid innen alle kategorier av klinisk 
forskning i Norge. NorCRIN består av alle de seks universitetssykehusene i Norge; St. Olavs hospital HF, Oslo  
universitetssykehus HF, Stavanger universitetssjukehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Universitetssykehuset  
i Tromsø HF og Haukeland universitetssjukehus HF. I foredraget vil vi kort presentere hvilke ressurser som er  
tilgjengelig via NorCRIN.
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Sesjon 1 Utdanning/Etikk/Forskning

1 – 16 Forskning på miljøgifter
Forfatter Jan Brox

Stilling Avd. overlege/ professor

Arbeidssted Universitetssykehuset Nord-Norge

Miljøgifter virker som «hormonhermere» og kan forårsake skade på foster og spebarn, føre til infertilitet, øket blodtrykk 
og blodkolesterol og til utvikling av astma, blant annet.
Ved Laboratoriemedisin, UNN har vi utviklet et laboratorium for analysering av miljøgifter og deres biologiske effekter.
Foredraget belyser de ovennevte aspekt.
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Abstrakt sesjon 2: Medisinsk biokjemi

Tittel Foreleser Tid Dag
2-1 HbA1c ved kapillærelektroforese Mikhail Sovershaev 12.00

O
N

SDAG

2-2 Hvordan forebygge diabetes? Ragnar Martin Joakimsen 14.30

2-3 Diabetesantistoffer Ragnar Martin Joakimsen 15.15

2-4 Svangerskapsdiabetes Åse Torunn R. Petterson 16.15

2-5 Furstpasient.no – prøvesvar i pasientportal Eva Sjule 16.45

2-6 Grunnleggende farmakologi, inkludert farmakokinetikk, 
farmakodynamikk og farmakogenetikk

Lena Aronsen 10.15

TO
RSDAG

2-7 Bruk og måling av monoklonale antistoffer Rolf A. Klaasen 12.00

2-8 DOAK - status 2019 Lena Aronsen 12.30

2-9 Rusmiddelanalyser i urin – Medisinske vs. sanksjonære 
prøver.

Linn Pedersen Årnes  14.30

2-10 Prøvetaking - juks og fanteri? Ida Mari Haugom 15.00

2-11 Miljøgiftene i meg - mor/barn perspektiv og historisk utvik-
ling

Linda Hanssen 16.30

2-12 Lipider - livsstil og kosthold Ida Rasmussen 09.00

FREDAG

2-13 Lipider - interferens i ulike metoder Laila Fure 09.30

2-14 Overvekt og kardiometabolsk helse. Funn fra Tromsøunder-
søkelsen

Laila Arnesdatter Hopstock 10.45

2-15 På livets grense - hvordan kroppen takler ekstrem natur Erik Sveberg Dietrichs 12.15
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Sesjon 2 Medisinsk Biokjemi

2 – 1 HbA1c ved kapillærelektroforese
Forfattere Mikhail Sovershaev og Kristian Tverelv

Stilling dr. med., førsteamanuensis II og overbioingeniør

Arbeidssted Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge / UiT Norges Arktiske Universitet og 
Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge

Glykert hemoglobin (Hb) ble oppdaget på 60-tallet ved hjelp av kromatografisk separasjon av humant Hb, og ble  
beskrevet som en «unormalt rask hemoglobin-fraksjon». Denne raske hemoglobinfraksjonen skulle etter hvert vise  
seg å være en viktig biomarkør, i dag kjent som HbA1c. Etter grundig biokjemisk karakterisering, standardisering av 
analysemetoder og kliniske studier, har HbA1c gradvis fått omfattende klinisk bruk. 
Glykering av Hb skjer i en ikke-enzymatisk reaksjon i erytrocyttens cytoplasm. Faktorer som påvirker levetiden  
til erytrocytter har derfor vesentlig innvirkning på HbA1c-nivå, som f.eks. hemolysefremkallende medfødte enzym- 
defekter og hemoglobinopatier (alfa- og beta-talassemier samt patologiske HbS, HbC, HbE og HbD varianter).
I dag analyseres HbA1c med flere ulike metoder som kromatografi, immunoassays, boronat-affinitet og kapillære- 
lektroforese (KE). Analytisk sett påvirkes nevnte metoder ulikt av faktorer som har innvirkning på HbA1c-syntese, og 
dette kan ha en vesentlig betydning for målt HbA1c-verdi og dermed tolkning av denne. Her har kapillærelektroforese 
noen fordeler over andre analysemetoder.
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Sesjon Medisinsk biokjemi

2 – 2 Hvordan forebygge diabetes
Forfatter Ragnar M. Joakimsen

Stilling Overlege/Professor II

Arbeidssted Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Diabetes er det samme som å ha høyt blodsukker, og er en av få sykdommer som defineres kun utfra blodprøvesvar. 
Samtidig er det en komplisert sykdom, men en enkel historiefortelling er å kalle diabetes type 2 en kaloriforgiftning.  
En slik forståelse rimer med mange sider av sykdommen: Den kan forebygges og behandles med kalorirestriksjon, den 
kan forsvinner oftest etter overvektsoperasjon, og medikamenter med effekt på harde endepunkter har en effekt som 
gjør at kroppen tar opp færre kalorier. Foredraget vil gi en kort gjennomgang av definisjon av diabetes, komplikasjoner 
vi søker å unngå, behandlingsmål, og medikamenter som brukes i behandlingen.

Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom som deler risikoen for senkomplikasjoner med diabetes type 2, men som for 
øvrig er en helt annerledes sykdom. Foreløpig kan ikke diabetes type 1 forebygges, men foredraget vil kort nevne hvilke 
muligheter som utforskes for å forebygge diabetes type 1.
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Sesjon Medisinsk biokjemi

2 – 3 Diabetesantistoffer
Forfatter Ragnar M. Joakimsen

Stilling Overlege/Professor II

Arbeidssted Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Diabetes er det samme som å ha høyt blodsukker, og er en av få sykdommer som defineres kun utfra blodprøvesvar.  
Det er flere årsaker til å få høyt blodsukker, og tradisjonelt har diabetes blitt inndelt i type 1 og type 2, svangerskaps- 
diabetes og en siste sekkegruppe med arvelige former (MODY). Det kan være viktig å avklare akkurat hvilken type  
diabetes en har, for å oppnå en målrettet og trygg behandling. Foredraget vil gå gjennom bakgrunnen for bruk av  
anti-GAD, anti-IA-2, anti-ZnT8, anti-insulin, C-peptid, og koble det til både praktisk klinisk bruk i dag, og relatere det  
til pågående forskning om spesifikk immunterapi mot diabetes type 1.



     Abstrakt Bioingeniørkongressen  2019 Troms 33

NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Sesjon Medisinsk biokjemi

2 – 4 Svangerskapsdiabetes
Forfatter Åse Torunn R. Pettersen

Stilling Seksjonsoverlege føde/barsel

Arbeidssted Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Helsedirektoratet publiserte i 2017 reviderte retningslinjer for screening og behandling av svangerskapsdiabetes.  
Foredraget dreier seg om retningslinjene og bakgrunnen for disse. 

Svangerskapsdiabetes er en sykdom som kan ha konsekvenser for mor og barn, både på kort og lang sikt. Vi ser en 
økning i forekomst av svangerskapsdiabetes, blant annet grunnet økende overvekt i befolkningen og økende alder på 
de fødende. Forekomst av svangerskapsdiabetes antas å være ca. 10 % blant etnisk norske kvinner, men høyere hos 
kvinner av asiatisk og afrikansk opprinnelse. De nye retningslinjene anbefaler screening av en stor andel av de gravide, 
anslagsvis 70 %. Det anbefales tidlig HbA1c-undersøkelse av kvinner med etnisk opprinnelse utenom Europa, samt  
andre risikofaktorer.
 
Det anbefales glukosebelastningstest i uke 24-28 hos førstegangsfødende >25 år/ flergangsfødende >40 år, tidligere 
svangerskapsdiabetes eller andre svangerskaps/fødselskomplikasjoner som er assosiert med diabetes, KMI >25,  
diabetes i nær familie eller dersom mors egen fødselsvekt var lav eller høy. Glukosebelastningstesten utføres hos  
fastende pasient; det måles 0-verdi på glukose og pasienten drikker løsning med 75 g glukose, før b-glukose måles på 
nytt etter 2 timer. Normale verdier er fastende glukose < 5,3 mmol/l og 2-timers verdi <9,0 mmol/l. Ved fastende verdi 
5,3-6,9 og/eller 2-timers verdi 9,0-11,0 har pasienten svangerskapsdiabetes. Ved høyere verdier enn dette, har  
pasienten diabetes. 

I første omgang anbefales behandling av svangerskapsdiabetes ivaretatt i primærhelsetjenesten. Kostregulering er  
vanligvis førstelinjebehandling. Målverdier er fastende blodsukker <5,3 og 2-timersverdi <6,7 mmol/l. Dersom disse  
målene ikke nås, vil behandling med medikamenter, i form av Metformin og/eller Insulin være aktuelt. Pasienten skal  
da henvises til 2.linjetjenesten. Pasienter med svangerskapsdiabetes skal vurderes av fødselslege senest i uke 36, for 
planlegging av forløsning. Dersom pasienten er medikamentelt behandlet, eller det er komplikasjoner i svangerskapet, 
vil det ofte bli anbefalt igangsettelse av fødsel i uke 38. Etter fødsel vil den nyfødte bli fulgt opp med blodsukker- 
målinger for å avdekke hypoglykemi. Mor anbefales fulgt opp med kontroll av HbA1c 4 mnd. etter fødsel, og deretter 
årlig, samt ved nytt svangerskap.
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Sesjon Medisinsk biokjemi

2 – 5 Fürstpasient.no - prøvesvar i pasientportal
Forfatter Eva Sjule

Stilling markedsbioingeniør

Arbeidssted Fürst medisinsk laboratorium, Marked, Oslo

I tråd med den nye EU-forordningen om personvern (GDPR), herunder pasienters rett til innsyn i egne prøvesvar, har 
Fürst utviklet en ny pasientportal på www.furstpasient.no. 

Her får pasientene tilgang til alle sine biokjemiske og mikrobiologiske prøvesvar analysert hos Fürst. Patologiprøver 
(histologi og cytologi) er foreløpig ikke tilgjengelig i denne løsningen. 

Sikker pålogging skjer gjennom ID-porten med BankID, Buypass eller Comfides. Det er mulig for pasienten å ta ut  
komplette svarrapporter som PDF.



     Abstrakt Bioingeniørkongressen  2019 Troms 35

NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Sesjon Medisinsk biokjemi

2 – 6 Grunnleggende farmakologi, inkludert farmakokinetikk,  
farmakodynamikk og farmakogenetikk

Forfatter Lena Aronsen

Stilling Avdelingsoverlege klinisk farmakologi, laboratoriemedisin

Arbeidssted Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Sentrale begreper innen farmakologi vil bli presentert og illustrert ved ulike praktiske eksempler/pasient- 
historier. Kort sagt er farmakokinetikk «hva kroppen gjør med legemidler» og farmakodynamikk «hva  
legemidler gjør med kroppen». Det blir en repetisjon av farmakokinetikkens grunnbegreper; absorbsjon, distribusjon, 
metabolisme og ekskresjon, samt stabil likevekt og halveringstid. Innen farmakodynamikk vil begreper som «agonis-
ter» og «antagonister» defineres, ulike angrepspunkter for legemiddelbehandling omtales, og sammenhenger mellom 
dose/serumkonsentrasjon og effekt/bivirkning av legemidler illustreres. Fenomener som potens, terapeutisk bredde og 
toleranseutvikling vil også omtales. Farmakogenetikk er viktig fordi genetisk variasjon kan ha betydning både for effekt 
og bivirkninger av legemidler. Det gis en kort oppsummering av indikasjoner for farmakogenetiske tester ved bruk av 
ulike legemidler.
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Sesjon Medisinsk biokjemi

2 – 7 Bruk og måling av monoklonale antistoffer
Forfatter Rolf Anton Klaasen

Stilling Stipendiat/Farmasøyt

Arbeidssted Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet

Antistoffer er proteiner med en unik evne til å selektivt binde substanser med et bredt spekter av karakteristikker.  
Denne egenskapen bruker kroppens immunforsvar til å nøytralisere og merke fremmedlegemer slik at immunceller  
kan fjerne patogene substanser. Samme evne til å binde substanser danner også grunnlaget for de mest brukte  
analyseinstrumentene i bruk ved laboratorium i dag.

Den immunologiske funksjonen til antistoffer brukes også terapeutisk som monoklonale antistoffer (MAB). MAB med  
en evne til å binde patogene substanser gis som legemidler er en effektiv behandling innen en rekke autoimmune  
sykdommer som Crohn´s, ulcerøs kolitt og revmatisme. Også innen kreft, spesielt lungekreft, har MAB vist god effekt.
Noen pasienter opplever manglende effekt av MAB og konsentrasjonen av legemiddelet i kroppen er et verdifullt  
hjelpemiddel til å bestemme videre behandling. Ved lave konsentrasjoner kan man forsøke økning av dose, mens  
pasienter med manglende effekt ved høy konsentrasjon kan byttes til et annet legemiddel. Dette viser at  
konsentrasjonsmålinger har en klinisk verdi.

Ved Avdeling for Medisinsk Biokjemi, Radiumhospitalet Oslo universitetssykehus, utføres målinger av 11 MAB og  
det utføres mer enn 25000 analyser per år. I tillegg analyseres det for forekomst av pasient-egne antistoffer som kan 
nøytralisere MAB

I denne presentasjonen vil vi dele noen av de erfaringene og kunnskapen som vi har opparbeidet oss med måling av 
MAB.
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Sesjon Medisinsk biokjemi

2 – 8 DOAK – status 2019
Forfatter Lena Aronsen

Stilling Avdelingsoverlege klinisk farmakologi, laboratoriemedisin

Arbeidssted Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) er legemidler med blodfortynnende effekt som er alternativer til  
warfarin (Marevan). I forelesningen vil de ulike legemidlenes bruk og karakteristika presenteres, og fordeler og ulemper 
diskuteres. Indikasjoner for serumkonsentrasjonsmåling og andre relevante laboratorietester vil oppsummeres.
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Sesjon Medisinsk biokjemi

2 – 9 Rusmiddelanalyser i urin – medisinske vs. sanksjonære prøver
Forfatter Linn P. Årnes

Stilling Lege i spesialisering, klinisk farmakologi

Arbeidssted Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Rusmiddeltesting blir mer og mer aktuelt i ulike kliniske sammenhenger. Med nye retningslinjer kommer stadig flere 
indikasjoner for å utføre rusmiddeltesting- de nye førerkortforskriftene er ett eksempel på dette. Helsedirektoratets  
veileder for rusmiddeltesting (IS-2231) ligger til grunn for hvordan rusmiddeltesting skal skje. Men hvordan fungerer 
dette i praksis? Leger ved Klinisk farmakologi, UNN, har det siste året arbeidet med å kartlegge bruken av medisinske  
og sanksjonære prøver i Norge, og funnet at kunnskapen er sprikende. Økt kunnskap om emnet, både for laboratorie-
medarbeidere i primærhelsetjenesten, samt alle som gir råd til rekvirenter, vil bidra til å sikre bedre praksis.  
Dette foredraget vil ta for seg forskjellen på medisinske og sanksjonære prøver, og elementære prinsipper ved  
rusmiddeltesting.
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Sesjon 2 Medisinsk Biokjemi

2 – 10 Prøvetaking - juks og fanteri?
Forfattere Ida Mari Haugom

Stilling Kvalitetssjef og dopingkontrollør

Arbeidssted Fürst medisinsk laboratorium og Antidoping Norge, Oslo

Innenfor idretten skal utøvere vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har 
å bryte dopingbestemmelsene. De skal også være klar over at det er en reell mulighet for at de blir testet, og at vi avslø-
rer doping. Men kan vi stole på prøvetakingen som utføres under en dopingkontroll? Og har vi felles utfordringer med 
prøvetaking for eksempel til rusmiddeltesting innenfor helse?

I foredraget vil det presenteres erfaringer med prøvetaking etter WADAS retningslinjer og prøvetaking etter IS-2231 pro-
sedyrer for rusmiddeltesting fra Helsedirektoratet.  
Hvilke tiltak utføres for å sikre et pålitelig prøvemateriale? 

Det vil presenteres hvordan en dopingkontroll gjennomføres i praksis med ulike hverdagscase. Hvilke utfordringer mø-
ter en dopingkontrollør vs. en prøvetaker til rusmiddelanalyse? Har vi de samme utfordringene og klarer vi å avdekke 
forsøk på manipulering?
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2 – 11 Miljøgiftene i meg - mor/barn-perspektiv og historisk utvikling
Forfatter Linda Hanssen, Therese Haugdahl Nøst

Stilling Seniorforsker (LH), forsker (THN)

Arbeidssted Avdeling for miljøkjemi, NILU – Norsk institutt for luftforskning, Tromsø

For 90 år siden startet industriell produksjon av polyklorerte bifenyler (PCB). Utslipp fra produksjon og bruk har ført 
til at vi finner disse forbindelsene overalt på jorden. PCBene er en av mange forbindelser som vi kaller for miljøgifter. 
Produksjon, utslipp og til slutt forbud har påvirket mengden miljøgift mennesker har vært eksponert for. Undersøkelser 
av blodprøver gitt i Tromsøundersøkelsen fra 1979-2007 har gitt oss verdifull informasjon om hvor mye PCB vi har i oss. 
Ved også å bruke modelleringsverktøyet CoZMoMAN har man på bakgrunn av utslippsdata og målte konsentrasjoner av 
miljøgifter fått verdifull innsikt i tidligere eksponering. Det er en slik modell jeg tar utgangspunkt i for å presentere først 
og fremst hva har jeg hatt i meg, hvordan har utviklingen vært med tanke på svangerskap og fødsel og hva er status i 
dag. Bør vi fortsatt være bekymret for dem? Hvor farlige er de egentlig? Hvilke miljøgifter kan påvises i kroppen min  
i dag?
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Sesjon 2 Medisinsk biokjemi

2 – 12 Lipider –  livsstil og kosthold
Forfatter Ida Rasmussen

Stilling Ernæringsfysiolog

Arbeidssted Universitetssykehuset Nord-Norge

Helsedirektoratet & ‘Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi’ (NKFH) sine retningslinjer for et 
godt hjertevennlig kosthold. Hjertevennlig kost, god vektkontroll, og valg av matvarer i en praktisk hverdag. 
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Sesjon 2 Medisinsk biokjemi

2 – 13 Lipider - interferens i ulike metoder
Forfatter Laila Fure

Stilling Enhetsleder (bioingeniører)

Arbeidssted Biokjemienheten, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Det fins mange typer interferens, og interferensproblematikk fins i potensielt alle typer tester. Laboratorier må ha kunn-
skap om sine analysemetoder, og rutiner for å håndtere ulike interferenser slik at avvikende verdier ikke bidrar til feil 
eller dårligere pasientbehandling. 
Lipemi er en av de vanlige og godt kjente kildene til interferens, og noe mange laboratorier måler rutinemessig vha 
HIL-index. Vi kan se lipemi med det blotte øye, da serum/plasma vil fremstå som blakket. Denne blakketheten skyldes 
lipoproteinpartikler, og jo større lipoproteinpartikler, jo større potensial for lipemi. Å benytte triglyseridverdien for vur-
dering av lipemi er ikke anbefalt pga manglende korrelasjon med lipemi. 

Vanligste mekanisme for interferens er optisk eller kjemisk. I tillegg kan lipemiinterferensen skyldes matrix, da vannfa-
sen forskyves. Dermed vil lipemi kunne påvirke flere typer analyseprinsipp.
Det fins flere årsaker til lipemi, og alle er ikke nødvendigvis forårsaket av sykdom. Fettrike måltid eller parenteral ernæ-
ring i forkant av prøvetaking vil kunne gi lipemi. 
Tross gode rutiner ved prøvetaking vil vi uansett motta prøver med lipemi der årsaken kan skyldes ulike sykdomstilstan-
der. Da trengs det kunnskap om de ulike analysemetodene, og om det er tiltak som kan gjøres enten ved å fysisk fjerne 
lipidene, eller om interferens kan reduseres ved f.eks å utføre analysen i fortynnet prøve.
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Sesjon 2 Medisinsk biokjemi

2 – 14 Overvekt og kardiometabolsk helse i Tromsøundersøkelsen
Forfatter Laila Hopstock

Stilling Forsker og folkehelsekoordinator

Arbeidssted Institutt for samfunnsmedisin, UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø

Vi har over tid sett en stor økning i andel med fedme og overvekt, og en samtidig paradoksal nedgang i andre kjente 
risikofaktorer som kolesterol og blodtrykk. Hva er det som skjer? 

Dette foredraget om overvekt og kardiometabolsk helse i Tromsøundersøkelsen vil være en presentasjon av utvikling i 
risikofaktorer for livsstilssykdommer i befolkningen over 40 år. 

Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år.  
Forskningen fra Tromsøundersøkelse har gitt oss viktig kunnskap om helse og sykdom, og bidrar til bedre pasient- 
behandling, nasjonalt og internasjonalt. Mer enn 45000 Tromsøværinger har deltatt i en eller flere av de sju under- 
søkelsene som er gjennomført i perioden 1974-2016. I tillegg har ungdomsundersøkelsen i Tromsøundersøkelsen,  
Fit Futures vært gjennomført to ganger i 2010-2013. 

I de tidligste undersøkelsene var hovedfokus knyttet til hjerte- og karsykdom og risikofaktorer, men Tromsø- 
undersøkelsen har over tid utvidet seg til å inneholde data om et stort antall ulike helseområder, som for eksempel 
kreft, antibiotikaresistens, diabetes, osteoporose, psykisk helse, sosial ulikhet, fysisk aktivitet og søvn, rus- og alkohol-
bruk, aldring, og ungdomshelse. Det er innsamlet både data fra spørreskjema og intervju, kliniske undersøkelser og 
biologisk materiale. Eksempler på dette er målinger av høyde og vekt, oksygenmetning og blodtrykk, det er tatt blod-, 
urin, spytt, avførings- og hårprøver, samt staffprøver fra nese og hals, og det er gjort undersøkelse av smertefølsomhet, 
tannundersøkelse, EKG, ultralyd av halspulsåre og hjerte, øyeundersøkelser, måling av lungefunksjon og opptak av  
hjerte, lunge -og halslyder, måling av beintetthet og kroppssammensetning, tester av fysisk og kognitiv funksjonsevne 
samt objektiv måling av fysisk aktivitetsnivå. 

Innsamlet data er en gullgruve for forskning og brukes i ulike forskningsprosjekter og studentoppgaver lokalt,  
nasjonalt og internasjonalt. Muligheten til å studere utvikling i helse over tid i en stor andel av befolkningen er  
blant det som gjør Tromsøundersøkelsen særlig ettertraktet.
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Sesjon Medisinsk biokjemi

2 – 15 På livets grense – hvordan kroppen takler ekstrem natur
Forfatter Erik Sveberg Dietrichs

Stilling Lege

Arbeidssted Universitetssykehuset Nord-Norge

Menneskekroppen er tilpasset et liv i tempererte områder, i høyde med havoverflaten. Der er det lettest å opprettholde 
en stabil kroppstemperatur og få i seg tilstrekkelig oksygen. Men mennesket er en ekstremt tilpasningsdyktig skapning. 
Store folkegrupper har bosatt seg i ekstreme omgivelser. Ekspedisjoner tar turen til toppen av Mount Everest og  
overvintrer i Antarktis. Vi ferdes i områder vi egentlig ikke burde tåle.
 
Hva skjer i kroppen når den blir utsatt for ekstrem kulde og høyde? Hvordan tilpasser vi oss og overlever under  
slike forhold?
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Abstrakt sesjon 3: Mikrobiologi

Tittel Foreleser Tid Dag
3-1 Automasjonslinjen ved Herlev Hospital Lars Karsten 12.00

O
N

SDAG

3-2 Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens  
– Når vi målene?

Gunnar Simonsen 14.30

3-3 Selektiv resistensrapportering- muligheter og utfordringer 
i praksis

Brian Guennigsman 15.00

3-4 Prosjekt bakteriehund – en hund etter bakterier Merethe Kumle og  
Lotte Andreassen

16.15

3-5 Antibiotika til nyfødte – hva kan gjøres for å redusere  
negative effekter?

Claus Klingenberg 16.45

3-6 PNA i mikrobiologi, hvilken nytte har vi av analysene Mette Sannes 10.15

TO
RSDAG

3-7 Pasientnær analysering av influensavirus Lene Henriksen Holm og 
Johanne Lind Aasen

10.45

3-8 Blodkultur og oppstart av antibiotikabehandling mot  
sepsis i ambulansetjenesten

Lars-Jøran Andersson 12.00

3-9 Utvidet åpningstid bedrer pasientsikkerheten Anita Løvaas Brekken 12.30

3-10 Syfilisdiagnostikk Andreas Lind 14.30

3-11 Det siste innen seksuelt overførbare sykdommer i Norge Vegard Skogen 15.15

3-12 HPV, celleforandringer og kreft Sveinung Wergeland Sørbye 16.15

3-13 Hepatitt E-virus (HEV) infeksjon i Nord-Norge - vanligere 
enn tidligere antatt

Christine Hanssen Rinaldo 16.45

3-14 Helgenomsekvensering og antimikrobiell følsomhets- 
testing – muligheter og utfordringer

Ørjan Samuelsen 09.00

FREDAG

3-15 Metagenomikk i fæces Kjersti Haugum 09.30

3-16 Komparativ genomikk av Streptococcus agalactiae isolert 
fra pasienter med blodstrømsinfeksjon

Torunn Gresdal Rønning 10.30

3-17 MinION-sekvensering – stemningsrapport fra en bioingeniør 
med et ferskt instrument i hånden

Randi Monsen Nygaard 11.00

3-18 Reinbrems - velkjent parasitt hos rein med fornyet  
aktualitet som parasitt hos mennesker

Kjetil Åsbakk 12.00

3-19 Marine mikroorganismer som kilde til nye antibiotika? Jeanette H. Andersen 12.30



46  Abstrakt Bioingeniørkongressen 2019 Troms

NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Sesjon 3 Mikrobiologi

3 – 1 Automasjonslinjen ved Herlev Hospital
Forfattere Lars Karsten

Stilling Avdelingbioanalytiker

Arbeidssted Herlev og Gentofte Hospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev, Danmark

Hvorfor skal vi automatisere innenfor klinisk Mikrobiologi? 
Refleksjoner over baggrund for automatisering; begrunnelser, bekymringer, utfordringer, etc.  
Etterfølgende gevinster ved automatisering.

Kan vi innenfor Klinisk Mikrobiologi unnvære automatisering, med de hele tiden voksende krav til kortere svartider og 
konstant stigende prøveantall?

Er kvaliteten og følsomheten stadig den samme efter automatisering?

Fokus for opplegget vil være på den klassiske bakteriologi, da man i mange år har automatisert innenfor molekylær 
biologien.
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Sesjon 3 Mikrobiologi

3 – 2 Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens – Når vi målene? 
Forfatter Gunnar Skov Simonsen

Stilling Professor/avdelingsoverlege

Arbeidssted Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge, og UiT –  
Norges Arktiske Universitet, Tromsø

Norge har lav forekomst av resistente mikrober og lavt forbruk av antibiotika sammenliknet med andre land, men  
også hos oss er antibiotikaresistens en økende trussel mot folkehelsen. Det ble nylig publisert en europeisk studie  
av sykdomsbyrde basert på matematisk modellering som tilsier at omkring 70 nordmenn døde i 2015 på grunn av  
infeksjoner med resistente mikrober, og det investeres store ressurser i forebyggende tiltak for å hindre videre import 
og smittespredning.

Regjeringen har utarbeidet en Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015 – 2020 med underliggende tiltaksplaner 
for helsetjeneste, landbruk og matproduksjon. Disse tiltaksplanene har satt spesifikke mål for redusert antibiotikabruk 
i primærhelsetjenesten, sykehus, landbruk og oppdrettsnæringen fram mot 2020. Våren 2018 fikk Norge besøk av det 
europeiske smitteverninstituttet ECDC for evaluering av den norske innsatsen, og på bakgrunn av tilbakemeldingen vil 
Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av 2019 sende ut en egen tiltaksplan for bedre smittevern i helseinstitusjoner. 

Foredraget vil presentere status for arbeidet mot antibiotikaresistens i Norge med oppdaterte tall for forekomst av  
resistens og forbruk av antibiotika i henhold til målsettingene. Videre vil det bli diskutert hva som er veien videre og 
hvordan ulike samfunnsaktører kan bidra til å bevare den gunstige situasjonen også i de kommende år.
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Sesjon 3 Mikrobiologi

3 – 3 Selektiv resistensrapportering- muligheter og utfordringer i praksis 
Forfatter Brian Guennigsman

Stilling Overbioingeniør

Arbeidssted Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

I dette foredraget skal vi se på hvordan selektiv resistensrapportering, et av verktøyene i kampen mot resistens- 
utvikling, kan fungere i et mikrobiologisk laboratorium. For å se på hvordan det praktiske kan fungere må vi først  
se på hvorfor det er viktig å bremse ned utviklingen av antibiotikaresistens. Vi tar en titt på regjeringens plan for å  
bekjempe antibiotikaresistens og hvordan det påvirker arbeidet vi gjør på lab. Så ser vi nærmere på hvordan selektiv 
resistensrapportering kan bruke mot utviklingen av antibiotikaresistens. 

For å kunne snakke om selektiv resistensrapportering må vi først definere hva det er og hvordan det fungerer.  
Senere ser på om det er noen vitenskapelige studier som bekrefter at denne type verktøy fungerer. Resten av  
foredraget går på det praktiske og hvordan selektiv resistensrapportering kan implementeres. Vi ser både på de  
mulighetene selektiv resistensrapportering gir og hvilke utfordringer som dukker opp underveis. Til utfordringene  
gis det også mulige løsninger og flere eksempler på ting som hadde gjort oppgaven lettere. Til slutt går vi gjennom  
flere eksempler fra labben som viser hvilken gevinst et slik rapportering gir og vi gjør en oppsummering av «prosjektet» 
med noen tanker om framtiden.
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Sesjon 3 Mikrobiologi

3 – 4 Prosjekt bakteriehund – en hund etter bakterier
Forfatter Merethe Kumle,  Anne Marit Hagen,  Anne Mette Asfeldt, Jan Norum, Lotte Andreassen

Stilling Lege, forsker (MK), Spesialsøkstrener (AMH), Rådgivende smittevernoverlege, 
førsteamanuensis (AMA), Overlege, professor II (JN), Bioingeniør (LA)

Arbeidssted Røntgenavdelingen UNN Tromsø (MK), Hundehagen, Trondheim (AMH), Finnmarkssykehuset, 
UiT (AMA), Finnmarkssykehuset Hammerfest, UiT (JN), Mikrobiologisk avdeling, UNN Tromsø 
(LA)

Utbrudd av Klebsiella pneumonia i sykehus kan medføre økt sykelighet og økt dødelighet. Det kan være vanskelig å 
stanse et utbrudd og en av utfordringene er å finne og sanere alle smittekilder. Der kan hundesnuten komme inn.

Metode
I prosjektet er det brukt ressurser på å utvikle en metode for å samle lukt fra levende bakterier og over i et trygt  
treningsmedium. Mikrobiologisk avdeling ved UNN Tromsø har deltatt i dette arbeidet. Via moderne treningsmetoder 
og bruk av ulike typer søkshjelpemidler lærer hundene å skille mellom ulike typer lukt. Hundene lærer å markere  
lukten av Klebsiella pneumonia og ignorere andre lukter.

Hvor er vi og hvor går vi?
Hundene kan i dag skille mellom ulike bakterier og identifisere Klebsiella pneumonia i labratoriemiljø. Dobbel blindet 
test planlagt gjennomført våren 2019. Målet for prosjektet er å trene hunder som effektivt og sikkert kan markere  
Klebsiella pneumonia som finnes i urin og avføring kontaminert på interiør, vegger, gulv og medisinsk utstyr.

Hunden som ressurs
Mennesker har i flere tusen år dratt nytte av hundens fantastiske luktesans og dens enestående evne til å samarbeide 
med oss. Hunder har en lang historie på å søke seg frem til ulike sorter vilt under jakt. I nyere tid brukes de til å søke 
etter skadde og døde mennesker i ruiner og ras. de identifiserer narkotika, sprengstoff, sæd og blod i kriminalsaker.  
Nå er de på vei inn i den medisinske verden.

Prosjekt Bakteriehund er finansiert med innovasjonsmidler fra Helse nord.
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Sesjon 3 Mikrobiologi

3 – 5 Antibiotika til nyfødte – hva kan gjøres for å redusere  
negative effekter? 

Forfatter Claus Klingenberg

Stilling Seksjonsoverlege

Arbeidssted Nyfødt Intensiv, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Sepsis er globalt en viktig årsak til død og sykdom hos nyfødte. Tidlig og adekvat antibiotika-behandling er nødvendig 
for å redde liv og begrense sykdom. Antibiotika gis derfor vanligvis på liberal indikasjon til nyfødte med tegn på mulig 
infeksjon. I Norge viste en studie at 2,3% av alle terminfødte barn fikk antibiotika i første leveuke. Hos for tidlig fødte 
barn, med umodent immunforsvar, får en enda langt større andel barn systemisk antibiotika i de første leveuker. Veldig 
mange av disse barna, både terminfødte og for tidlig fødte, som starter antibiotika viser seg i imidlertid i etterkant å 
ikke ha noen bekreftet infeksjon. 
Det er i dag overbevisende holdepunkter for at overforbruk av antibiotika har en rekke negative direkte konsekvenser 
for det nyfødte barnet. Tarmfloraen til nyfødte spiller en viktig rolle for utviklingen av et normalt immunsystem.  
Antibiotika medfører en alvorlig endring av tarmfloraen («dysbiose»). Det medfører økt akutt sykelighet hos for tidlige 
fødte barn med særlig risiko for tarmkomplikasjoner og død. En endring av tarmfloraen i en kritisk fase av immun- 
systemets utvikling har antagelig også negative langtidseffekter for alle barn, med økt risiko for senere allergi, astma, 
overvekt og kronisk tarmsykdom.

I dette foredraget vil jeg diskutere flere aktuelle elementer i en strategi som kan bidra til å redusere 
negative effekter av antibiotika. De viktigste elementene vil være:
1. Optimalisering av diagnostikk med adekvat bruk av biomarkører og blodkultur
2. Økt fokus på «antimicrobial stewardship» (antibiotikastyring) på nyfødtavdelinger
3. Bruk av probiotika til for tidlig fødte og terminfødte for at «snille» probiotika- 

bakterier skal kunne utkonkurrere resistente tarm bakterier og gi en «colonization resistance»
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Sesjon 3 Mikrobiologi

3 – 6 PNA i mikrobiologi, hvilken nytte har vi av analysene?
Forfatter Mette Sannes

Stilling Bioingeniør

Arbeidssted Infeksjonsmedisinsk laboratorium, Oslo Universitetssykehus

Gjennomgang av enkelte analyser som er egnet for små enheter og hvilke som krever større enheter og trenet personell. 

Kort gjennomgang av de vanligste PNA testene innen mikrobiologi:

• De enkle som ikke trenger avanserte analyseapparater: Eks: Malaria, Dengue, Pneumokokk ag, Legionella ag,  
Streptokokk A, MRSA, Influensa, Giardia/Cryptosporidier, HIV. 

• De litt mer kompliserte som krever avansert apparatur: Eks. Genexpert, Filmarray 

Kan man stole på Hurtigtester/ PNA eller er de bare med på å forvirre klinikerne? 
Hvilke krav bør vi ha til den enkelte analysen før vi kan få nytte av den?
Hvem skal utføre analysene og trengs det en sertifiseringsordning før noen kan utføre analysen?
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Sesjon 3 Mikrobiologi

3 – 7 Pasientnær analysering av influensavirus 
Forfatter Lene H. Holm og Johanne Lind Aasen

Stilling

Arbeidssted Haukeland universitetssjukehus, Mikrobiologisk avdeling, Bergen

Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehus har etablert pasientnær influensadiagnostikk. Dette er et  
samarbeid mellom Mikrobiologisk avdeling (MIA) og Mottaksklinikken ved sykehuset. Avdelingene i Laboratorie- 
klinikken har felles system for søknad om og innføring av pasientnær analysering. 

Høsten 2018 søkte Mottaksklinikken om å få starte opp med pasientnær influensadiagnostikk i Akuttmottaket.  
Søknaden ble innvilget, utstyr og tester (ID NOW, Alere) ble validert ved MIA og oppstart for pasientnær analysering  
var 3. desember 2018. På det pasientnære utstyret analyseres kun nesesekret. Opplæring i bruk av det pasientnære 
utstyret var litt utfordrende fordi det var mange brukere i akuttmottaket. Det ble satt inn en del ressurser på  
opplæringen, men det var vanskelig å treffe alle aktuelle brukere. Testen var vanskeligere i praktisk bruk enn antatt,  
og ca. 20 % av testene ble inkonklusive pga. brukerfeil ved analysering. På grunn av et forskningsprosjekt ved  
Mottaksklinikken, ble det bestemt at for alle pasientene som ble analysert ved hurtigtest også skulle tas en  
nasopharynksprøve som ble sendt til MIA for ordinær luftveis-PCR. I praksis viste det seg at under 50 % av  
pasientene ble analysert på begge plattformene. I en periode på 4 uker var det utfordringer med flere falske  
positive tester ID NOW sammenliknet med vår in-house PCR. De falske positive testene var positive for både  
influensa A og B samtidig, så de ble fort oppdaget. Forklaringen på dette viste seg å være samme brukerfeil  
ved analysering som de inkonklusive testene. Pasientnær influensadiagnostikk har denne sesongen vært nyttig,  
men ressurskrevende for både oss på laboratoriet og de ansatte i akuttmottaket.
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Sesjon 3 Mikrobiologi

3 – 8 Blodkultur og oppstart av antibiotikabehandling mot sepsis  
i ambulansetjenesten

Forfatter Lars-Jøran Andersson

Stilling Avdelingsoverlege

Arbeidssted Ambulanseavdelingen, Akuttmedisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge

Sepsis er en tilstand med høy dødelighet. Et viktig element i behandlingen er tidlig oppstart av antibiotikabehandling. 
Internasjonale og nasjonale retningslinjer har satt oppstart av antibiotikabehandling innen en etter ankomst til  
akuttmottak som et kvalitetsmål. Med store prehospitale avstander var det logisk for ambulanseavdelingen i UNN  
å tilby bedre prehospital sepsisbehandling. Universitetssykehuset Nord-Norge har et samarbeid med primærhelse- 
tjenesten i Troms og nordre Nordland om utvikling av felles prosedyre for håndtering av sepsis. Ambulanseavdelingen 
har siden april 2018 gitt prehospital antibiotikabehandling til sepsispasienter. Sentrale elementer i avdelingens  
håndtering av sepsispasienter har vært tidlig væskebehandling, taking av blodkultur og oppstart av antibiotika.  
Prosedyrer og opplæring i ambulanseavdelingen har kommet på plass etter et samarbeid med infeksjonsmedisinere, 
mikrobiologer og bioingeniører. Erfaringer fra det første året med taking av blodkulturer og antibiotikabehandling i 
UNNs ambulansetjeneste presenteres.
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3 – 9 Utvidet åpningstid bedrer pasientsikkerheten 
Forfatter Anita Løvås Brekken

Stilling Spesialbioingeniør, MSc

Arbeidssted Stavanger Universitetssjukehus, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger

Våre åpningstider var mandag-fredag 8.00-15.30 (vakt for blodkulturer/spinalvæsker/ utsåing av prøver  
fra inneliggende pasienter-17.30), lørdag 08.00-15.30 og søndager 10.00-14.00. Noen høytidsdager helt stengt.

Mange pasientprøver ikke ble dyrket samme dag prøven ble tatt
Positive blodkulturer stod til neste morgen
Ingen hurtigtester utført ettermiddagen/kvelden
Ingen tilstede for å besvare telefoner kveld/enkelte høytidsdager

Klinikerne ønsket at vi skulle være mer tilgjengelige. Vår utfordring var manglende bemanning  
til å utvide våre åpningstider.

Aktiv jobbing medførte etter hvert to ekstra bioingeniørstillinger og utvidete åpningstider fra 4. september 2017.
• Medførte turnusarbeid for de fleste ansatte
• Organisatoriske endringer og behov for opplæring slik at de ansatte på vakt hadde kompetanse til å  

utføre de ulike oppgavene
• Endringer skaper ofte mye diskusjon og frustrasjon
• Evalueringer underveis
• Fremdeles manglende bemanning => endret avtalen slik at vi er færre på vakt på kveld enn det vi skulle ønske.

Åpningstider er nå mandag- fredag 08.00-21.00, lørdag 08.00 og alle søndager og høytidsdager 08.00-15.30
• Hurtigtester utover normal dagtid
• Analysestart på de fleste prøver fra inneliggende pasienter den dagen prøven er tatt
• Positive blodkulturer håndteres på kveld
• Mer tilgjengelige for spørsmål fra våre brukere
• Prøvesvar kan raskere formidles kliniker, noe som kan påvirke pasientbehandlingen, f.eks endringer i antibiotikabe-

handling

Konklusjon: 
Utvidete åpningstider medfører en forbedring i pasientsikkerheten. 
Ønsker stadig å kunne tilby våre rekvirenter enda bedre service. Stadig flere mikrober er resistente for de antibiotika 
som pasienten behandles med. (MRSA, ESBL, VRE)
Jobber med flere forbedringsprosjekter for bedre og raskere diagnostikk.
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3 – 10 Syfilisdiagnostikk 
Forfatter Andreas Lind

Stilling Enhetsleder og overlege

Arbeidssted Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, Mikrobiologisk avdeling, Ullevål sykehus

Avdeling for Mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus ble tildelt referansefunksjonen for syfilisdiagnostikk i 2017.  
Avdelingen mottar nesten 30.000 prøver til syfilisscreening inkludert prøver til konfirmasjonsundersøkelser fra en  
rekke andre laboratorier.

Syfilis kalles gjerne «The Great Pretender» på grunn av at smitte kan føre til mange ulike symptomer hos ulike  
pasienter og i ulike faser av sykdommen. I de siste årene har vi sett en økning av antall nysmittede. I dette foredraget  
vil Andreas Lind gå igjennom hva syfilisdiagnostikk går ut på, i tillegg til å gi et historisk tilbakeblikk og en gjennomgang 
av de ulike kliniske bildene syfilis kan føre til.
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3 – 11 Det siste innen seksuelt overførbare sykdommer i Norge 
Forfatter Vegard Skogen

Stilling

Arbeidssted
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Sesjon 3 Mikrobiologi

3 – 12 HPV, celleforandringer og kreft
Forfatter Sveinung Sørbye

Stilling Overlege

Arbeidssted Avdeling for klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Noen typer kreft er forårsaket av virus. Forskning har til nå avdekket at sju typer virus er opphavet til 10-15 prosent  
av alle tilfeller av ondartet kreft hos mennesker. Mange forskere mener at virusinfeksjoner forårsaker enda flere kreft- 
typer enn vi kjenner til. Rundt 5 prosent av alle tilfeller av kreft skyldes humant papillomavirus (HPV). Dette viruset er 
årsak til kreft i livmorhals, vagina, vulva, penis, anus, munnhule og svelg. I Norge er forekomsten av livmorhalskreft 
rundt 300 tilfeller per år. Det totale antallet HPV-relaterte krefttilfeller ligger på 600, inkludert 150 tilfeller hos menn. 
Omtrent 70-80 prosent av alle kvinner og menn blir smittet av HPV en eller flere ganger i løpet av livet. Hos de fleste  
vil infeksjonen gå over av seg selv i løpet av 6-24 måneder. Hos kvinner under 30 år vil 30 % ha positiv HPV-test. Hos 
kvinner 34-69 år vil 6,5 % ha positiv HPV-test. Forekomst av HPV i munnhule og svelg er høyere hos menn enn hos  
kvinner. Livstidsrisiko for kreft som skyldes HPV er 1-2 % før fylte 75 år. 

Hvordan smitter HPV? Kan smitte forebygges ved hjelp av vaksine? Hvem bør ta vaksine? Hvem får vaksine gratis?  
Hvordan kan HPV påvises? Medfører de ulike HPV-typene ulik risiko for kreft? Hvor mange HPV-typer bør inngå i en  
screeningtest? Hvilke egenskaper har de ulike HPV-testene? Hvilke HPV-tester brukes i screening i Norge i dag? Hvem 
utfører testingen? Har det vært en økning i kreft som skyldes HPV? Er det mulig å utrydde HPV?
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3 – 13 Hepatitt E-virus (HEV) infeksjon i Nord-Norge - vanligere enn  
tidligere antatt 

Forfatter Christine Hanssen Rinaldo, Irene Beate Olsøy

Stilling Professor/seniorforsker (CHR), konstituert overlege (IBO)

Arbeidssted Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Sykdommen hepatitt E skyldes infeksjon med hepatitt E-virus (HEV). HEV ble tidligere regnet som et u-landsproblem, 
men er nå funnet å være den vanligste årsaken til hepatitt (leverbetennelse) i flere europeiske land. I u-land finnes HEV 
av genotype 1 og 2 og disse virusene smitter hovedsakelig via forurenset vann og kan føre til epidemier. I i-land finnes 
HEV av genotype 3 og i mindre grad av genotype 4, og det smitter vanligvis via inntak av for dårlig varmebehandlet  
svinekjøtt og kontakt med dyr, men også via overføring av blodprodukter og ved organtransplantasjon. De fleste 
HEV-infeksjoner gir ingen eller få symptomer, men noen personer utvikler akutt hepatitt, eventuelt fulgt av leversvikt. 
HEV kan også gi ekstrahepatiske manifestasjoner som for eksempel neurologisk sykdom. Gravide smittet av genotype 1 
har en dødelighet på opptil 20-25 % mens immunsupprimerte pasienter smittet av genotype 3 eller 4 ofte får en kronisk 
infeksjon med rask utvikling av levercirrhose (skrumplever). I Europa varierer HEV seroprevalens fra 5 til 50 %. Olsøy 
et al (1) har utført en seroprevalens studie av 1800 deltagere i Tromsø 7, en befolkningsundersøkelse i 2015-2016 som 
inkluderte normalbefolkning f.o.m. 40 år og oppover. Fire ulike assay ble brukt. Anti-HEV IgG ble funnet i 205 individer 
(11.4%), noe som førte til en estimert seroprevalens for Tromsøs befolkningen i samme alder på 10.4%. Høy alder og 
høy utdanning ble funnet som eneste risikofaktorer. Resultatene indikerer at HEV infeksjon er vanlig i Nord-Norge.  
Vi foreslår at HEV testing inkluderes ved evaluering av forhøyede lever enzymer.

1. Olsøy IB, Henriksen S, Weissbach FH, Larsen M, Borgen K, Abravanel F, Kamar N, Paulssen EJ, Hirsch HH, Rinaldo CH. 
Seroprevalence of hepatitis E virus (HEV) in a general adult population in Northern Norway: the Tromsø study.  
Akseptert i Medical Microbiology and Immunology.
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3 – 14 Helgenomsekvensering og antimikrobiell følsomhetstesting –  
muligheter og utfordringer

Forfatter Ørjan Samuelsen

Stilling Professor II/forsker Ph.D

Arbeidssted Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens, Avdeling for mikrobiologi 
og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Utviklingen innenfor neste generasjon DNA sekvensering har ført til at helgenomsekvensering (HGS) er blitt en  
alternativ metode for kliniske mikrobiologiske laboratorier i flere sammenhenger. Dette kan være innenfor direkte  
diagnostikk på prøvemateriale, speciesidentifisering og smitteoppklaring. Et annet mulig område for HGS er  
predikering av antibiotikaresistens hos bakterier som et alternativ til dagens fenotypiske metoder. Selv om studier viser 
en god korrelasjon mellom genotypisk resistensbestemmelse ved bruk av HGS og fenotypisk resistensbestemmelse for 
noen bakteriearter er det for andre arter utfordrende. Foredraget vil presentere HGS sine muligheter for bruk innenfor 
resistensbestemmelse og utfordringer knyttet til dette. Disse utfordringene inkluderer blant annet korrelasjon mellom 
genotypi og fenotypi, databaser for resistensgener/mutasjoner og etablering av kvalitetssystemer for HGS.
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3 – 15 Metagenomikk i fæces
Forfatter Kjersti Haugum, Jostein Johansen, Christina G. Ås, Jan Egil Afset

Stilling Spesialbioingeniør (KH)

Arbeidssted Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital, Trondheim

Metagenomikk er en kultur uavhengig teknikk som refererer til sekvensering av alle nukleinsyrer isolert direkte fra et 
prøvemateriale uten amplifisering eller anrikning på forhånd. Til dette benyttes next generation sequencing (NGS) som 
har stor sekvenserings- og analysekapasitet. Metagenomikkanalyser er brukt til å beskrive mikrobielle miljø i f.eks. klo-
akk og innsjøer, samt ulike mikrobielle miljø hos mennesker som i tarmen og huden. I den senere tid har metodikken 
også blitt benyttet i klinisk diagnostikk innen mikrobiologi. Metoden kan påvise infeksjoner med flere agens samtidig. I 
tillegg er det mulig å kartlegge alle kjente resistens og virulensgener i prøvene, noe som vil være nyttig både i de tilfelle-
ne hvor antibiotikabehandling er aktuelt, og for epidemiologisk overvåkning av antibiotikaresistens og smittevern. For-
di metoden har en åpen strategi, er det ikke behov for å designe primere eller prober som er spesifikke for kjente agens. 
Det vil heller ikke være behov for å utvikle eller endre metoden etter hvert som eventuelle nye agens dukker opp. 

Formålet med denne studien var å gjøre et pilotprosjekt for å undersøke hvilket potensiale metagenomikkanalyse har 
for deteksjon av enteropatogene agens fra fæcesprøver uten bruk av kultur i primærdiagnostikken ved avdelingen vår.

Materialet i studien er todelt. Vi inkluderte 15 fæcesprøver fra pasienter som på forhånd var diagnostisert med PCR for 
bakterier, parasitter og virus (kun DNA-virus). I tillegg ble det inkludert fæcesprøver fra fire friske donorer som ble tilsatt 
renkultur av C. jejuni, og i tillegg fæces fra pasientprøver som var positiv for Adenovirus og Giardia lamblia (spikeprø-
ver).  Spikeprøvene ble fortynnet i 10-fold fortynninger i triplikat, med påfølgende real-time PCR-analyse. Sekvensering 
ble utført på alle prøver med NextSeq 500 (Illumina) med read length 2 x 150 basepar og output 120 gigabasepar. 

Etter sekvensering fikk vi i snitt 15 millioner reads pr. prøve etter filtrering av humane sekvenser. Ved bruk av bioinfor-
matikkverktøyene MetaWrap og MetaPhlan fikk vi funn av patogent agens på genusnivå som samsvarer med PCR-resul-
tatene i både pasientprøver og spikeprøver, men med noe lavere sensitivitet enn med PCR. 

Resultatene fra denne studien viser at metagenomikkanalyse har potensiale som verktøy for diagnostisk mikrobiologi.
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3 – 16 Komparativ genomikk av Streptococcus agalactiae isolert fra pasienter 
med blodstrømsinfeksjon 

Forfatter Torunn Gresdal Rønning, Jostein Johansen, Kjersti Haugum,  
Christina Gabrielsen Aas, Jan Egil Afset

Stilling Bioingeniør (TGR), bioinformatiker (JJ), spesialbioingeniør (KH), molekylærbiolog (CGA),  
professor (JEA)

Arbeidssted Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital (TGR, JJ, KH, CGA),  
Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU (IKOM), Trondheim (JEA)

Innledning 
Streptococcus agalactiae (gruppe B streptokkokker, GBS) er kjent for å gi sepsis hos nyfødte. De senere årene har  
det vært rapportert en signifikant økning av invasiv GBS-sykdom hos voksne i flere land, inkludert Norge. GBS har  
polysakkarid kapsel (CPS) og types basert på CPS-type (Ia, Ib og II – IX). GBS har mange virulensfaktorer, hvor flere  
av disse er overflateproteiner som bidrar i kolonisering og infeksjon. Målsetningen med denne studien var å gjøre en 
genetisk kartlegging av GBS-stammer isolert fra voksne pasienter med blodstrøminfeksjon (BSI). 

Materiale og metode
GBS fra blodkultur fra pasienter ≥16 år innlagt ved sykehus i Nord-Trøndelag i perioden 1995-2017, ble inkludert i  
studien. GBS-isolatene ble helgenomsekvensert vha Illumina-teknologi. Bioinformatiske analyser ble utført på  
genomsekvenser fra disse stammene, genomsekvenser fra GBS-bærerstammer tilgjengelig fra GenBank, samt  
kjente sekvenser fra GBS referansestammer. En pipeline utviklet i samarbeid mellom GBS referanselaboratorium  
og seksjon FOU, Avd. for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital og kjernefasiliteten for bioinformatikk, NTNU  
ble benyttet til bioinformatisk analyse av bakteriegenomene.

Resultater
CPS type V (29,8 %), III (21,1 %), Ia (18,3 %) var mest vanlig blant BSI-stammene. De samme kapseltypene dominerte 
også hos bærerstammene, men i annen frekvens: CPS III (33,3 %), Ia (20,6 %) og V (20,6 %). BSI-stammene fordelte  
seg på 17 ulike multi lokus sekvens typer (MLST), vanligst var ST1, ST23, ST19, ST17, ST196 (totalt 62,8 %). Bærer- 
stammene fordelte seg på 25 forskjellige MLST: de fire vanligste var ST1, ST19, ST23 og ST17 (totalt 55,6 %).  
Pangenom, kjernegenom og accessory genom hos denne samlingen av BSI-, bærer, - og referansestammer var på 
henholdsvis 6350, 1413 og 4937 gener. Det var betydelig grad av heterogenitet i gensammensetning mellom ulike 
GBS-stammer, men få forskjeller mellom BSI vs bærerstammer. 

Konklusjon
I denne studien fant vi at CPS V er mest vanlige serotype hos GBS som er årsak til BSI hos voksne i Nord-Trøndelag, 
mens CPS III var vanligst hos bærerstammene. Diversiteten av stammer i BSI-gruppen var mindre enn blant bærer- 
stammene. GBS har mange virulensfaktorer som bidrar til kolonisering og infeksjon, men de fleste av disse var  
tilstede hos både BSI- og bærerstammer.
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3 – 17 MinION-sekvensering – stemningsrapport fra en bioingeniør med et ferskt 
instrument i hånden

Forfatter Randi Monsen Nygaard

Stilling Spesialbioingeniør

Arbeidssted Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen

PCR benyttes i stor grad i sykehuslaboratorier for påvisning av ulike virus, bakterier og parasitter. Metoden benyttes  
i noen grad også til påvisning av resistensgenser. Spesifikk PCR har god sensitivitet, og metoden er relativt enkel i  
bruk. Det er imidlertid nødvendig å vite hvilke mikrober/gener det skal testes for, og metodene for disse må være  
tilgjengelige.

Dersom det er ønskelig å identifisere bakterier ved DNA-påvisning, utover tilgjengelig PCR-repertoar, kan  
sangersekvensering av 16S rRNA benyttes. Metoden er imidlertid ikke egnet til komplekse polymikrobielle prøver. 

Flere sykehuslaboratorier har tatt i bruk NGS/Next generation sequencing/massiv parallell sekvensering. Ved  
Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus benytter vi Miseq (Illumina), både til metagenomikk  
og helgenomsekvensering.  Vi vil nå supplere med nanoporesekvensering på MinION (Oxford Nanopore).

• Hvilken informasjon kan NGS gi oss?
• Hvilken betydning har sekvenslengdene? 
• Hva er vår erfaring med MinION, så langt?
• Hvilke utfordringer har vi hatt underveis?
• Hva kreves av ressurser for å kunne ta i bruk MinION?
• Hvordan ser vi for oss veien videre?



     Abstrakt Bioingeniørkongressen  2019 Troms 63

NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Sesjon 3 Mikrobiologi

3 – 18 Reinbrems - velkjent parasitt hos rein med fornyet  
aktualitet som parasitt hos mennesker

Forfatter Kjetil Åsbakk

Stilling Professor

Arbeidssted Institutt for arktisk og marin biologi, Universitetet i Tromsø

Myiasis forårsaket av reinens hudbrems, Hypoderma tarandi, er kjent som human-medisinsk problem fra mange  
tiår tilbake. Myiasis er tilstanden der fluelarver har infestert et dyr, i dette tilfellet menneske, og ernærer seg på vertens 
vev. Reinens hudbrems har som navnet tilsier reinsdyr som normal vert, men legger i noen tilfeller egg på andre verter 
inkludert menneske (aberrant hosts). Etter at flua har festet eggene til hodehår hos mennesker, klekkes larven etter 
noen dager og penetrerer hodebunnen og vandrer deretter under huden. Typiske symptomer er vandrende kuler i  
hoderegionen (migrating dermal swellings), hovne lymfekjertler, med eller uten eosinofili, og oppsvulming rundt  
øyne (periorbital edema). De fleste diagnostiserte tilfeller gjennom historien har involvert OMI – ophthalmomyiasis 
interna – dvs. at larven har kommet seg inn i selve øyeeplet, og i mange av tilfellene medført alvorlig øyeskade.  
Etter 2010 har vi hatt tilgjengelig en serologisk test for antistoffer (IgG) mot Hypodermin C (HyC), et enzym som larven 
bruker for vandringa gjennom vevet. Kliniske symptomer kombinert med bruk av testen har avdekket mer enn 40  
tilfeller av human myiasis forårsaket av H. tarandi i tidsrommet 2009-2016, og etter at man på denne måten kunne  
stille diagnosen tidlig og sette inn behandling i tide (antiparasittmiddelet ivermectin – humanpreparat Stromectol),  
så har man unngått tilfeller av OMI. Det er grunn til å tro at sykdommen tidligere har vært underdiagnostisert hos  
mennesker, og samtidig er det sannsynlig at de fleste humane tilfeller tilheles spontant (larven dør og resorberes  
uten å forårsake større skade) ettersom menneske er feil vert. De fleste kjente tilfeller av sykdommen har vært i  
nordlige deler av Norge og Sverige, de aller fleste i Vest-Finnmark, selv om det jo altså også er mange andre  
sirkumpolare områder i verden hvor det er rikelig med rein og reinens hudbrems. Foredraget vil belyse sider ved  
selve infestasjonen, den serologiske testen, interessante funn når det gjelder hvilke antistoffklasser som fortrinnsvis 
opptrer ved infestasjonen, hvilke forhold (georgrafisk og værmessig) som har betydning for opptreden av infestasjonen 
hos mennesker, og hvordan man enkelt beskytter seg mot at flua får legge egg i håret.
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3 – 19 Marine mikroorganismer som kilde til nye antibiotika?
Forfatter Jeanette Hammer Andersen

Stilling Professor

Arbeidssted UiT – Norges arktiske universitet/Marbio, Tromsø

Naturen har vist seg å være vår beste kilde til å finne nye antibiotika. I Marbio undersøker vi nå om det marine  
miljøet kan inneholde oppskriften for nye antibiotika. Vi har en unik samling av marin sopp som ikke har vært  
undersøkt eller utforsket for sitt potensiale for å produsere aktive stoffer. 

Marbio er en analyseplattform ved UiT-Norges arktiske universitet for isolering, screening, og identifisering av  
bioaktive forbindelser fra planter, dyr og mikroorganismer. Arbeidsflyten bygger på automatisering av prøve- 
opparbeiding og analyser noe som bidrar til at flere prøver kan undersøkes og dermed øker sjansen for å  
identifisere nye forbindelser. Screeningsprogrammet i Marbio omfatter analyser for å finne antibakterielle-,  
anticancer-, anti-diabetes-, anti-inflammatoriske-, og immunstimulerende stoffer, samt antioksidanter.

Vi har aktive prosjekter som fokuserer spesielt på å identifisere nye antibakterielle forbindelser i marine mikro- 
organismer, og to av disse vil bli presentert: MarPipe og Digibiotics. Presentasjonen vil gi ett innblikk i prosessen  
fra innsamling av marine organismer, laboratorieaktivitet og våre resultater så langt.

www.marpipe.eu;  http://site.uit.no/antibiotics/. 

http://www.marpipe.eu
http://site.uit.no/antibiotics/
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Tittel Foreleser Tid Dag
4-1 Preanalyse Kirsten M. Østbye 12.00

O
N

SDAG

4-2 Preanalytisk dugnad ved Klinisk patologi UNN Katrine Eklo 12.30

4-3 Pakkeforløp lungekreft Elin Richardsen og  
Kristin Åberg

14.30

4-4 HPV Sveinung Wergeland Sørbye 16.15

4-5 Om forurensinger på patologiavdelinger Cecilie Alfsen 16.45

4-6 Hurtigfremføring Hilde Midtbø-Hjelvik 10.15

TO
RSDAG

4-7 Automatisk snitting Dorthe Vestegaard Hansen 10.45

4-8 Biobanking Sigrid Heskestad 12.00

4-9 MicroRNA i vev og kreftforskning Mona Irene Pedersen 12.30

4-10 Status Nasjonalt prosjekt digital patologi  Marit Westfal-Larsen 14.30

4-11 Delprosjekt/Nasjonalt prosjekt digital patologi Marit Westfal-Larsen 15.15

4-12 Videre- og etterutdanning innen patologi/ hjelp  
til spesialistgodkjenning

Inger-Lise Neslein 16.30

4-13 God ergonomi på laboratoriet Marja Blind 09.00

FREDAG

4-14 Arbeid med kjemikalier Randi Sælebakke 09.30

4-15 Brystkreft og innføring av genekspresjonsanalyse Elin Mortensen og  
Marte Berglund

10.30

4-16 Veien til digital patologi Mari Jebens 12.15

Abstrakt sesjon 4: Patologi
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Sesjon 4 Patologi

4 – 1 Preanalyse 
Forfattere Kirsten M. Østbye

Stilling Universitetslektor

Arbeidssted OsloMet – storbyuniversitetet, Bioingeniørprogrammet, Oslo

Diagnostisk patologi har gått i retning av en kombinasjon av morfologisk og biologisk kartlegging av sykelige prosesser. 
Dette har gjort molekylærpatologiske analyser til en viktig faktor ved valg av behandling, spesielt ved persontilpasset 
kreftbehandling. Kvaliteten og reproduserbarheten på analyseresultatene er viktige, og er igjen avhengige av både  
påliteligheten til molekylære teknikker og i høyeste grad kvaliteten på vevet/ prøvematerialet vi bruker i prosessen.  
De genomiske og proteomiske teknikkene som brukes i stadig større grad, krever mer standardiserte prosedyrer.  
Patologilaboratoriene spiller en svært viktig rolle i styringen av alle faser av denne prosessen.
Diagnoser stilles på basis av at alt foregående arbeid med prøvene er optimalt utført, hvis ikke annet er opplyst. 

Korrekte preanalytiske forhold er avgjørende for riktig diagnostikk, men ofte er det i de preanalytiske forholdene  
vi har minst kontroll. 

Det er vanskelig å ha kontroll over den delen av prøvebehandlingen som foregår utenfor egen avdeling. God og riktig 
informasjon er viktig, men hvordan når vi frem til dem det gjelder? 

Hva vet vi om effekten av fiksering på nyere analyser, som molekylærpatologi? Er nye metoder mer sårbare for riktig 
fiksering? Noe som kan kreve ulik fiksering til ulike metoder.  Informasjon må ut, nye optimaliserte standardiserte  
prosedyrer må inn. 
 
Hva skjer videre i prosessen ved utilfredsstillende fiksering? Har vi kontroll på eventuell innvirkning på fremføring,  
farging, immunteknikker og molekylærpatologiske analyser? Kan vi stole på at bildet vi ser i mikroskopet, gir grunnlag 
for riktig diagnose?

Med pasienten i fokus må vi sørge for at alle ansatte har tilstrekkelig kunnskap om metodene, og at kvalitetssikring  
og prosedyrer er implementert. 
Kan kravet om korte svarfrister gå på bekostning av optimale forhold og viktige faktorer innen preanalyse, i kampen  
om å levere innen pakkeforløpene?
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4 – 2 Preanalytisk dugnad ved Klinisk patologi UNN 
Forfatter Katrine Eklo

Stilling Overingeniør

Arbeidssted Klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Det er mange risikofaktorer på veien fra prøvetaking til et prøvesvar foreligger i diagnostikken. Dette gjelder også  
innen patologifaget. Vev fikseres i formalin og støpes inn i parafin (FFPE), primært for histologiske/morfologiske  
undersøkelser. For en betydelig andel av diagnostiske prøver må det også gjøres immunhistokjemiske og molekylær-
genetiske analyser, med direkte betydning for diagnostikk og valg av behandling for pasientene. Samtidig representer 
også vevsprøvene viktig forskningsmateriale. FFPE materiale er kjent å være problematisk for de fleste molekylær-
genetiske teknikker da DNA- og RNA-kvaliteten generelt er redusert. Nukleinsyrene utsettes for fragmentering, delvis 
denaturering, kryssbindinger og kjemiske modifiseringer av basene som gir singel-nukleotid endringer. Metodene som 
benyttes i molekylær patologidiagnostikk må derfor ta hensyn til at kvaliteten på materialet er utfordrende, og det må 
etableres gode rutiner for kvalitetskontroll.

Ved vår avdeling opplever vi regelmessig at prøver ikke har god nok kvalitet for molekylære analyser. Det er svært 
uheldig når analyserepertoaret begrenses på grunn av preanalytiske feilkilder.Dette har vært bakgrunnen for å sette i 
gange et preanalytisk prosjekt ved Klinisk Patologi, UNN. Gjennom systematisk kartlegging av prøveflyten, avdekket  
vi at et betydelig antall av våre rekvirenter benyttet fikseringsvæske med feil pH for vev som blir sendt til vårt labora- 
torium. Bruk av fikseringsvæske med feil pH er kjent å føre til nedbrytning av nukleinsyrene og kunne forklare den  
betydelige variasjonen i kvaliteten på preparatene. Denne feilen viste seg å være utbredt og angikk ikke bare legekontor 
i distriktene men også store helsesenter, kompetansesenter, gynekologer og mindre sykehus. Basert på dette funnet  
har vi jobbet med å få rekvirentene til å endre fikseringsvæske. 

Det vil bli en presentasjon av prosessen vi har vært igjennom og konsekvensene av slike preanalytiske avvik, samt  
årsaken og hvilke tiltak vi har gjennomført. Vil også benytte anledningen til å belyse viktigheten av preanalyse som  
også omfatter immunhistokjemiske analyser og se på forslag til forbedring hentet fra litteraturen. Det er behov for å 
etablere nasjonale kvalitetsindikatorer ved patologiavdelingene, som gir grunnlag for kvalitetsforbedring på  
preanalysenivå.
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4 – 3 Pakkeforløp lungekreft 
Forfatter Elin H. Richardsen, Kristin Åberg

Stilling Overlege (ER), overingeniør (KÅ)

Arbeidssted Klinisk patologi, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

 
Forekomst, dødelighet og overlevelse 
Lungekreft er den tredje hyppigste kreftformen i Norge og den hyppigste årsaken til død på grunn av kreft.1 I 2017 ble 
det registrert 3214 nye tilfeller noe som er det høyeste antallet som er registrert i Norge. På verdensbasis er lungekreft 
den vanligste kreftformen med 2.09 millioner pasienter.2 Lungekreft er den sykdommen som tar flest liv i Norge med 
totalt antall i 2017 på 2234 personer. Fem års relativ overlevelse er økende, og er nå 24.5% og 17.9% for henholdsvis 
kvinner og menn.1

Risikofaktorer
Røyking er hovedårsaken til lungekreft med >80% av tilfellene. Andre årsaker som radon, asbest, luftforurensning og 
yrkeseksposisjon bidrar i mindre grad.

Diagnostikk
Fra 2015 ble pakkeforløpet for lungekreft innført. Pakkeforløpet omfatter utredning ved symptomer på lungekreft,  
behandling, oppfølging og eventuell behandling ved tilbakefall. I pakkeforløpet er det forløpstider som er angitt ved 
kalenderdager som beskriver den maksimale tid som er tilgjengelig i de ulike fasene i pakkeforløpet, for lungekreft er 
det 49 dager. Formålet med pakkeforløpet er et individuelt tilrettelagt pasientforløp med målrettet behandling.
• Radiologiske undersøkelser. Primært tas CT thorax-øvre abdomen, supplert med PET-CT ved kurativ intensjon. 
• Histologiske/morfologiske undersøkelser. Utgangspunkt for diagnostikk av kreftsvulsten er lysmikroskopisk  

undersøkelse. I tillegg er det ofte nødvendig med immunhistokjemisk undersøkelse (IHC.) Det gjøres i tillegg  
PD-L1 som ved positivitet indikerer at pasienten kan ha nytte av immunterapi. Undersøkelse på ALK gjøres også.

• Molekylære analyser. Adenokarsinomer blir undersøkt for EGFR- og ROS1 mutasjon. Ved positiv IHC blir ALK  
rearrangering utført. BRAF skal vurderes, dersom negative analyser for EGFR / ALK.

Behandling
Avhengig av histologisk diagnose og utbredelse av sykdom er behandlingen kirurgi, cellegift, stråling,  
immunterapi eller kombinasjonsbehandling. 

Referanser
1. www.kreftregisteret.no 
2. Wong, M, et al. Incidence and mortality of lung cancer: Global trends and association with socioeconomic status. 

Scientific Reports. 7. 10.1038/s41598-017-14513-7 (2017).

http://www.kreftregisteret.no/
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4 – 4 HPV
Forfatter Sveinung Sørbye

Stilling Overlege

Arbeidssted Klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Livmorhalskreft skyldes humant papillomavirus (HPV) og utvikles over mange år gjennom en serie av  
forstadier. Det tar vanligvis minst 10-15 år fra HPV-smitte til utvikling av kreft. Livmorhalskreft kan  
forebygges ved at disse forstadiene blir oppdaget og behandlet. Siden 1995 har Livmorhalsprogrammet  
anbefalt kvinner i alderen 25-69 screening med livmorhalsprøve (celleprøve) hvert tredje år. Det er hvert  
år over 20.000 kvinner som får beskjed om at celleprøven er unormal og må følges opp, og over 6.000  
kvinner får behandling av forstadier med konisering der området med celleforandringer på livmortappen  
opereres bort. Dette inngrepet reduserer risiko for kreft med 90 %. Det er likevel årlig 300 kvinner som  
utvikler livhalskreft i Norge, og 70-80 kvinner dør av denne kreftsykdommen. Risiko for livmorhalskreft  
er høyest for kvinner 35-39 år. 

Halvparten av kvinner med livmorhalskreft har ikke tatt celleprøve siste 5 år. Av de 150 kvinnene som  
utvikler kreft til tross for deltakelse i screeningprogrammet hadde 70-80 kvinner normal celleprøve mindre  
enn 3,5 år før kreftdiagnosen. Ny vurdering av slike «normale» celleprøver vil ofte avdekke celleforandringer  
som var oversett eller feiltolket ved første screening av prøven. Fra 1. januar 2019 skal HPV-test hvert femte  
år gradvis erstatte celleprøve hvert tredje år for kvinner 34-69 år. Hvordan vil dette påvirke screeningprogrammet  
i Norge? Når vil vi se effekt av HPV-vaksinen? Er det det mulig å forebygge flere tilfeller av livmorhalskreft blant  
kvinner 25-33 år enn ved hjelp av celleprøve alene?
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Sesjon 4 Patologi

4 – 5 Om forurensinger på patologiavdelinger
Forfatter Cecilie Alfsen

Stilling Overlege og førsteamanuensis

Arbeidssted Avdeling for patologi, Akershus universitetssykehus, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

Forurensing til prøver er et så vanlig fenomen i patologavdelinger at vi har lært oss «å leve med det». De fleste hendelser 
anses som harmløse og blir de fleste steder ikke registrert som avvik. Forekomsten av slike feil er derfor ukjent. Av og til 
fører imidlertid forurensing til alvorlige pasientskader og død. Nyere litteratur og eksempler vil bli gjennomgått.»
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4 – 6 Hurtigfremføring 
Forfatter Hilde Karin Midtbø-Hjelvik

Stilling Fagbioingeniør

Arbeidssted Avdeling for patologi, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Bakgrunnen for foredraget er bruk av Sakura Xpress og Leica Peloris for å øke antall preparater som kan  
fremføres hver dag, senke svartider og unngå overprosessering.

I dette foredraget vil jeg belyse det praktiske i omleggingen av laboratoriet for å tilpasse bruk av hurtigprogram,  
hvilke preparater vi har benyttet i disse programmene og hva det har hatt å si for vår prøveflyt. Jeg vil også si noe  
om hvilke utfordringer vi har møtt på i prosessen, og hvilke begrensninger vi har erfart.
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4 – 7 Automatisk snitting 
Forfatter Dorthe Vestergård

Stilling Afdelingsbioanalytiker

Arbeidssted Patologiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital, Danmark

Baggrund
Efterår 2016 vælger man på patologiafdelingen, Herlev Hospital, at investere i en japansk skære-robot, AS410, som  
skærer paraffinblokke automatisk.  Baggrunden for denne investering er krav om effektivitet og standardisering.  
Derudover ønskes, i forhold til arbejdsmiljø, en reducering af ensidigt, gentaget arbejde. 

Implementering
Implementeringen varede i ca. 3 måneder, og erfaringer fra andre laboratorier i DK eller Europa var ikke tilgængelig.  
Den tekniske kvalificering indebær bl.a.vurdering af gulvets bæreevne, rumtemperatur og opkobling til patologi- 
systemet. En grundig validering var også nødvendig, idet apparaturet ikke tidligere var anvendt til patientmateriale. 
6 bioanalytikere blev oplært i at betjene robotten. 

Status
Januar 2018 investeres i yderligere to robotter, da forventninger og mål blev indfriet med den første robot. Afdelingen 
har nu tre skære-robotter, hvor af den ene anvendes til immunkontroller og sentinel node, de to andre til rutineblokke. 
Alle tre maskinerne kører både dag og nat, hvilket driftsmæssigt kræver en struktureret og specialiseret organisering. 
Derudover stiller robotterne høje krav til de præanalytiske metoder (fiksering, præpararing, indstøbning).

Perspektivering
Da fremtiden peger i retning af digital patologi, er vi på patologiafdelingen på Herlev Hospital ikke i tvivl om, at  
skærerobotterne er med til at løfte den kvalitet og de krav om standardisering, det kræver. Digital patologi kunne  
tænkes at kræve flere bioanalytikere, derfor bliver der opgaver nok, selvom vi har robotter til at skære vores  
rutineblokke.
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4 – 8 Biobanking 
Forfatter Sigrid Heskestad

Stilling Overbioingeniør

Arbeidssted Klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Biobanking er i dag et vidt begrep. En kan lett bli forvirret under et foredrag eller en samtale med en forsker om hva en 
egentlig snakker om. Biobank for en forsker omhandler kanskje bare en prøvesamling. Mens for en bioingeniør som 
jobber i en biobank omhandler biobanken alle oppgaver knyttet til innsamling av materiale til prøvesamlinger og bank-
fasiliteter, deriblant oppbevaring, dokumentasjon og rådgivning. En biobank som samler inn materiale kan være en  
generell og/eller spesifikk biobank. På sykehuset finnes det flere typer biobanker, diagnostiske biobanker, forsknings- 
og behandlingsbiobanker. Foredraget skal ha fokus på forskningsbiobanking. Helseforskningsloven sier at en 
forskningsbiobank er en samling humant biologisk materiale som anvendes til forskning.

Hvordan lykkes med biobanking? Biobanker står ofte alene når de skal bestemme metoder for behandling og videre- 
foredling av prøver. Et godt nettverk kan fremme utvikling av biobanken. Publiserte artikler og dokumenter kan veilede 
og samarbeid med et faglig nettverk kan bidra til en vellykket biobank. En biobank skal ha en god forståelse av lov- 
verket deriblant Helseforskningsloven og arbeide i tråd med denne. Biobanker har ofte mye erfaring med samtykke og 
samarbeid med REK, personvernombudet og forskere, de blir derfor ofte brukt som rådgivere.

Målet med biobanking er å få best mulig forskning av det materialet som er biobanket. Presisjonsmedisin er på full fart 
inn i medisinen og biobanken kan være et godt bidrag i forskningen knyttet til dette. Vi trenger mer god forskning og 
biobanken arbeider for best utnyttelse og kvalitet på det biologiske materiale som er biobanket.
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4 – 9 MicroRNA i vev og kreftforskning 
Forfatter Mona Irene Pedersen

Stilling Overingeniør

Arbeidssted Translasjonell kreftforskningsgruppe, Universitetet i Tromsø

miRNA er ikke kodende små RNA molekyler med bare 18-25 nukleotider. Første miRNA ble oppdaget i 1993. Siden  
da har man sett at det humane genom koder for mer enn 600 miRNA. Senere års forskning har vist at miRNA har en  
nøkkelrolle ved å regulere proteinkodende gener, men har også mange andre funksjoner i biologiske prosesser samt 
biomarkør for sykdommer. Særlig innenfor kreftforskning ser man at miRNA har viktige funksjoner ved å kunne bidra  
til kreftutvikling og metastaser men også beskytte mot kreft. Det er derfor svært sannsynlig at miRNA blir viktig i  
framtiden for diagnose og behandlig ved kreft.

I foredraget gis en presentasjon av Translasjonell kreftforskningsgruppe ved Universitetet i Tromsø med hovedfokus 
på vår forskning på miRNA og brystkreft. Det blir en kort gjennomgang om miRNA i forhold til historikk og funksjoner.
Forskningsgruppen har etablert vevsmatriser (TMA, Tissue Micro Array) for ulike organer. Vevsmatrisene er satt sammen 
av vev med utvalgte kreftdiagnoser, metastasevev samt normalvev. Dette gir oss mulighet til å studere biomarkører på 
Protein, DNA, RNA og miRNA nivå med ulike metoder på et stort antall pasienter.

 miRNA i vev kan påvises ved ISH (in situ hybridisering) og spesifikke prober. Metoden og bruk av LNA prober belyses i 
korte trekk. ISH kan gi informasjon om hvor i cellen og hvilke celler som utrykker miRNA. En ser også om det aktuelle 
miRNA er opp- eller nedregulert. Denne informasjonen settes sammen med funn fra andre aktuelle metoder og kan gi 
oss mer kunnskap om de biologiske prosessene ved kreftutvikling. Presentasjonen vil gi et innblikk i studier som pågår i 
forhold vår forskning på brystkreft.
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4 – 10 Status Nasjonalt prosjekt digital patologi  
Forfatter

Stilling

Arbeidssted
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4 – 11 Delprosjekt/Nasjonalt prosjekt digital patologi 
Forfatter

Stilling

Arbeidssted
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4 – 12 Videre- og etterutdanning innen patologi/ hjelp til spesialistgodkjenning 
Forfatter

Stilling

Arbeidssted
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Sesjon 4 Patologi

4 – 13 God ergonomi på laboratoriet 
Forfatter Marja Blind

Stilling Ergonomirådgiver/spesialfysoterapeut

Arbeidssted Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Bedriftshelsetjenesten, Tromsø

Arbeid i laboratoriet kan innebære uheldige arbeidsstillinger og ensformig arbeid noe som er kjente risikofaktorer  
for muskel- og skjelettplager i hånd, underarm, skulder, nakke og rygg. Mange slike plager kan unngås gjennom  
forebygging.

Ergonomi handler om å tilpasse arbeidsmiljø og teknikk til menneskenes forutsetninger. Med riktig kunnskap og  
informasjon om risikofaktorer og forebyggende tiltak kan både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som  
er god ergonomi. Det innebære blant annet å skape arbeidsplasser med universell utforming som gir mulighet for  
individuelle tilpasninger, organisere arbeidsdagen for å få inn mest mulig variasjon i arbeidet og gi arbeidstakere nød-
vendig opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk og bruk av utstyr.  

Fremlegget er knyttet til lovverk, forskning, erfaringer og tar opp følgende: 
• Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager i laboratoriet 
• Kjente risikofaktorer for muskel- og skjelettplager ved laboratoriearbeid
• Eksempler på forebyggende tiltak ved arbeid med verktøy (pipette, pinsett), maskiner (mikrotom)  

og avtrekkskap/sikkerhetsbenk
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4 – 14 Arbeid med kjemikalier
Forfatter Randi Sælebakke

Stilling

Arbeidssted
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Sesjon 4 Patologi

4 – 15 Brystkreft og innføring av genekspresjonsanalyse
Forfatter Elin Mortensen, Marte Berglund

Stilling Professor (EM), spesialbioingeniør (MB)

Arbeidssted Avdeling for klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Behandling av brystkreft er stratifisert utfra prognostiske og prediktive verdier som tumorstørrelse, lymfeknute- 
metastaser og histologiske grad.  For å ytterligere sub-klassifisere disse tumorene benytter man immunhistokjemiske 
analyser som kan påvise østrogen-, progesteron- og HER2 reseptorer samt proliferativ aktivitet ved Ki67 telling.   
Ved hjelp av disse parametrene kan man dele brystkreft inn i undergruppene; Luminal A, Luminal B, HER2 enriched  
og Basal-like. For noen grupper er prognosen svært god, selv uten systemisk adjuvant behandling. Dette gjelder den  
såkalte Luminal A gruppen. Det er derfor viktig å kunne skille ut denne gruppen. Dagens metode for å skille Luminal A 
 fra Luminal B er suboptimal og tallene varierer betydelig mellom de ulike laboratoriene i Norge. Dette et usikkert 
grunnlag for behandlingsanbefaling om cellegift, og kan gi ulik behandling av pasientene avhengig av bosted og  
laboratorium. Bruk av multigentester vil kunne øke den diagnostiske og prognostiske presisjonen, og bidra til en likere 
behandling nasjonalt. 

I forbindelse med den nasjonale EMIT- studien (Establishment of Molecular profiling for Individual Treatment  
decisions in Early Breast Cancer), vil kvinner tilbys en prognostisk gensignaturanalyse (Prosigna). Analysemetoden  
er anbefalt av NBCG og er inkludert i ledende internasjonale anbefalinger for lymfeknute-negative pasienter med 
hormonreseptor positiv/HER2 negativ brystkreft. Prosigna testen benytter RNA som er ekstrahert fra Formalin Fiksert 
Parafininnstøpt (FFPE) brystsvulstvev og måler uttrykksprofilen for 50-gener (opprinnelig PAM50). Genets uttrykksprofil 
avveies sammen med kliniske variabler som tumorstørrelse og antall lymfeknuter som er affisert. Analysesystemet vil 
rapportere brystkreftens molekylære subtype samt pasientens risiko for tilbakefall (ROR) angitt med en score fra 0-100. 
Med dette vil man forbedre behandlingsbeslutningene for pasienter med tidlig brystkreft slik at færre pasienter vil få 
unødvendig cellegiftbehandling. Dermed kan man i mange tilfeller skåne pasienten for en krevende behandling som 
kan føre med seg alvorlige senskader. Dette vil bidra til gevinster både for pasient og samfunn. Prinsipp for analysen, 
utfordringer og erfaringer med innføring av analysen vil også bli presentert.
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Sesjon 4 Patologi

4 – 16 Veien til digital patologi 
Forfatter Mari Jebens

Stilling Seksjonsleder

Arbeidssted Avdeling for patologi, St. Olavs Hospital HF, Trondheim

Helse Midt-Norge har pågående et prosjekt for innføring av digital patologi. Prosjektets overordnede mål er:  
«Bedre utnyttelse av ressurser og bruk av ny teknologi for å møte utfordringen med betydelig økning av nye kreft- 
tilfeller i kombinasjon med mangel på patologer i årene som kommer.» Mens formålet med Nasjonal IKTs prosjekt 61 
’Digital patologi’ er å oppnå lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger, gjennom standardisering, 
strukturering og samhandling, fra rekvirering av prøven til svar foreligger, er det regionale prosjektet mer direkte rettet 
mot selve innføring av en digital patologiløsning (DPS).
 
Hva innebærer DPS? Skanning – bildebehandling – bildeanalyse – bildevisning (viewer) – lagring – integrasjon mot LIS

Prosjektgruppen er sammensatt av ressurser fra IT-avdelingen, MTA og fagmiljøet. Prosjektet har hatt anbud på  
DPS og skannere hver for seg. For å få til godt nok samarbeid på tvers i regionen, jobber prosjektet med å slå sammen 
LIS-systemet i hele HMN.

Innføringen av DPS: 
• Arbeidsflyt drevet av LIS, med to-veis kommunikasjon mellom LIS og IMS (Philips viewer)
• Det skal være mulig å bruke hvilken som helst skanner for å skanne inn til IMS – konverteringshastighet
• Lagringsplass – produksjon estimert til ca. 1 Pb/år for hele regionen
• Viktig at bilder lastes opp fra lager til viewer uten forsinkelser og at man kan manøvrere i bildene uten «legg»

Skanning av snitt og arbeidsflyt på lab: Skanning tar tid – så viktig med hurtig skanner og at man har fokus på hvilke 
faktorer på lab som påvirker skannetid (størrelse på biter, støping, snitting osv). Det er viktig at snitt holder høy kvalitet 
for å få til god kvalitet på det skannede bildet.

Digital arbeidsflyt:
• Patologens arbeidsliste blir digital, og da må man kunne sortere prøver digitalt
• Alle snitt har 2D kode for å koble rett skann til rett pasient
• Flere loggepunkter på lab

Hvilke fordeler har digital patologi for bioingeniørene på lab? 
• Får være med på et paradigmeskift innen patologi-feltet 
• Lærer ny teknologi
• Viktig med høy kvalitet og standardisering
• Nye arbeidsoppgaver ved å utføre bildeanalyse
• Kan brukes til innkjøring av nye antistoff, følge med på SLP, følge med på fargekvalitet over tid osv. 
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Abstrakt sesjon 5: Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

Tittel Foreleser Tid Dag
5-1 Fremtidens laboratorium – hvor er vi på vei? Liv Kjersti Paulsen 12.00

O
N

SDAG

5-2 Ny teknologi og trender innen egenmonitorering av diabe-
tes

Eirik Årsand 12.30

5-3 Der ingen skulle tru at nokon kunne ha PNA Nils Reinton 14.30

5-4 Det digitale legekontor - fordeler og ulemper Jan Einar Vaage 15.00

5-5 PNA i krig og fred - når svarene haster Mats Gilbert 16.15

5-6 Utviklingsrekken for normale erytrocytter Siri Støtterud 10.15

TO
RSDAG

5-7 Erytrocytter med avvikende morfologi Lene Mikkelsen 10.45

5-8 Hemoglobinopatier i rutinen, vurderinger og diagnostikk Runa Marie Grimholt 12.00

5-9 Utviklingsrekken for normale leukocytter Siri Støtterud 14.30

5-10 Synkende sædkvalitet – mulige årsaker og behov for stan-
dardisert sædanalyse

Jorunn Marie Andersen 16.15

5-11 Preanalyse - Myter og sannheter Mia Helen Hansen Hjelle 09.00

FREDAG

5-12 Diabetes og preanalyse Lutz Schwettmann 09.30

5-13 Hvordan ta blodprøver av de som ikke vil? Stine Marie Antonsen 10.30

5-14 «Sykehusproffene» forteller om sin erfaring med bioingeni-
øren, blodprøvetaking og helsevesenet

Barn og unge fra Forand-
ringsfabrikken

10.50

5-15 Kommunikasjon og holdninger Arne Guddal 12.00
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 1 Framtidens laboratorium - hvor er vi på vei?
Forfattere Liv Kjersti Paulsen

Stilling Rådgiver

Arbeidssted Bioingeniørfaglig institutt, NITO

Ny teknologi vil utfordre vår måte å tenke laboratoriedrift på. De siste 20 årene har det vært en formidabel teknologisk 
utvikling i laboratoriefeltet, først og fremst i form av automatisering og stordrift. Driften har i stor grad vært styrt av  
etterspørselen fra klinikerne. Det er både riktig og naturlig. I dag ser man ett økende markedet av nye og raskere måter 
å gjøre analyser på, spesielt innenfor visse områder. Ny teknologi byr på muligheter for mer pasientnære tester. Det vil 
bli mer selvtester og selvmonitorering. Den digitale pasienten forventer teknologi og gode informasjonskanaler. Hvem 
skal gjøre seg kjent med teknologien og implementere det på sykehusene? Hvilken rolle skal bioingeniører og labora- 
toriene ha? 

Det brukes mer laboratorietester enn noen gang. Vi er på full fart inn i eldrebølgen hvor sammensetningen av befolk-
ningen endres formidabelt de neste 20 årene. Fram mot 2030 vil vi få en mangedobling av pleie- og omsorgstrengende 
80-90 åringer. Vi vet at eldre over 70 år bruker dobbelt så mye helsetjenester som 40 åringen. Vi blir med andre ord ikke 
arbeidsledige på laboratoriene. Vi må utdanne flere bioingeniører og vi må jobbe smartere. Laboratoriene må være  
med på å utdanne bioingeniører, skape praksisplasser. Det vil betale seg. Vi må samtidig se etter nye måter å jobbe på. 
For eksempel ta i bruk kunstig intelligens. Bruk av kunstig intelligens til bildegjenkjenning og for å analysere DNA  
sekvenser (bioinformatikk) kan gi nye muligheter. 

Sykehusene vil ha innovasjon – søker laboratoriene innovasjonsmidler? Dokumentere vi lønnsomhet og gevinst for  
pasienten når vi utplasserer den dyre hurtigtesten i akuttmottak eller øker åpningstiden? Dette er viktig og nyttig  
kunnskap når nye metoder/teknologi tas i bruk og kan være avgjørende for implementeringen andre steder.

Vi lever i genteknologiens tidsalder. Molekylærbiologiske metoder gjorde sitt inntog på 90-tallet og skyter stadig  
fart. Innenfor patologi så går det fra anatomiske til mer molekylær tilnærming. Kompetanse må fylles på. Molekylær- 
biologiske metoder gjør også at medisinen endres. Vi har mulighet til å behandle sykdommer vi aldri tidligere har  
kunnet behandle. Det er mulig å fremstille kunstig blod og lage kunstig hud og annet vev. Vi har mulighet til å  
undersøke hva slags medikament som passer på individnivå, såkalt presisjonsmedisin. Hvordan vil dette få  
innflytelse på laboratoriedriften?
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 2 Ny teknologi og trender innen egenmonitorering av diabetes 
Forfatter Eirik Årsand

Stilling Professor

Arbeidssted Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Diabetes er en sykdomsgruppe hvor personer med sykdommen kan stor nytte av å holde oversikt over flere  
helseparametere og aktiviteter. Årsaken til dette er at det er mange faktorer som påvirker hovedindikatorene for  
egenbehandlingen, dvs. enten målt blodsukker eller vevsglukose. I tillegg til de to nevnte hovedindikatorene kan  
matinntak, medisinbruk (insulin og tabletter), fysisk aktivitet, søvnkvalitet, stress, menstruasjonssyklus, og andre  
faktorer påvirke sykdommen. De siste årene har mange av disse indikatorene opplevd en liten revolusjon i og med  
at ny teknologi er tatt i bruk for å måle, samle og nyttiggjøre seg disse data. I mange tilfeller blir dette tatt i bruk uten  
at helsevesenet er involvert, og denne tendensen er økende. Grupper av pasienter organiserer i stadig større grad på 
sosiale media og hjelper hverandre med å nyttiggjøre seg helsesensorer og teknologi for å hjelpe seg selv eller  
pårørende. Innen diabetes er prosjekter som «Nightscout» og «OpenAPS», og Facebookgrupper som «CGM in the  
cloud» og «Looped» gode eksempler på dette. Dette foredraget vil gi et innblikk både i de siste teknologiene og de siste 
trendene knyttet til egenmonitorering av diabetes, slik at bioingeniører, helsepersonell og andre tilhørere kan være 
forberedt og handle på basis av dette.
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 3 Der ingen skulle tru at nokon kunne ha PNA 
Forfatter Nils Reinton

Stilling Forsker

Arbeidssted Molekylærbiologisk FoU – FürstNAT, Fürst Medisinsk Laboratorium, , Oslo

Fürst Laboratorium har etter hvert mye erfaring med drift av stor-laboratoriet. Det har imidlertid lenge vært klart for  
oss at driften i sentral-laboratoriet og pasientnær analyse (PNA) på små-instrumenter, har mye felles og at det hele  
kan kokes ned til kvalitetskontroll. Innenfor kvalitetskontroll kan svært mange av de erfaringer vi har fra stor-skala- 
laboratoriedrift også brukes for pasientnære analyser. 

Vi har de siste par årene sett nøyere på hvordan vårt laboratorium kan bidra til kvalitetskontrollert og effektiv  
drift av pasientnære analyser. Vi har tilnærmet oss problemstillingen fra to kanter: 
1. Vi kjører intern testing og verifikasjon, av PNA-instrumenters analysekvalitet.
2. Vi tester og utvikler programvare for oppkobling av PNA-instrumenter.

Målet med å teste instrumentenes analysekvalitet er å lage en liste over PNA-instrumenter som, i tillegg til SKUP- 
godkjenning og CE-merking, tilfredsstiller våre kvalitetskrav. Ett tilleggspoeng som er viktig for oss, er at vi til enhver  
tid skal kunne ha oversikt over variasjonen mellom en PNA-analyse og den tilsvarende analysen som vi har i sentral- 
laboratoriet. 

Målet med oppkobling av PNA-instrumenter er å gi oss noe av den samme kontrollen over PNA-instrumenter som vi har 
over instrumentene på sentral-laboratoriet. Vi kan gjennom oppkobling følge med på: 1) instrumentenes feilmeldinger, 
2) om eksterne og interne kontroller er innenfor gitte grenser, 3) om brukerne er autorisert og 4) LOT-variasjoner og 
holdbarheten til instrumentreagensene. I tillegg gir oppkobling av PNA-instrumentene oss mulighet til å la analyse- 
resultatene gå gjennom vårt eget LaboratorieInformasjonSystem (LIS) slik at vi kan legge på analyse-kommentarer og  
gi pasienter og rekvirenter, tilgang til pasienthistorikk.

Vi har pr i dag testet en rekke PNA-instrumenter innenfor molekylærbiologisk mikrobiologi og jeg vil presentere en  
oversikt over disse utprøvningene. Vi har også testet noen klinisk kjemiske PNA-instrumenter og kvantifisert  
samvariasjonen mellom disse og vår sentral-lab-analyse og jeg vil presentere noen eksempler.

Vi har testet oppkobling til vårt LIS og jeg vil presentere noen av de mulighetene som finnes for slik oppkobling.

Vi er i ferd med å gjennomføre et pilotprosjekt i samarbeid med Vitus-apotekene der apotekutsalgene står ansvarlige 
for gjennomføring av PNA-analysen. Jeg vil gi en kort oppsummering av status på dette pilotprosjektet.

Vi i Fürst har mange ideer om hvordan man kan putte PNA der ingen skulle tru, men foreløpig er dette bare ideer.  
Det vi hittil har lært gjennom denne prosessen er imidlertid at det virker mulig å utvide den virksomheten vi alle hittil 
har bedrevet på sentral-laboratoriet på en forsvarlig måte. Jeg vil påstå at det er vi som allerede har laboratorie- 
kompetanse som bør drive denne utviklingen videre, uansett hvilke utrulige steder PNA måtte ende opp i fremtiden. 
Det dreier seg ikke om hvor, men om hvordan.
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 4 Det digitale legekontor - fordeler og ulemper
Forfatter Jan Einar Vaage

Stilling Administrerende direktør, ansvarlig lege

Arbeidssted Helsetelefonen AS

Helsetelefonen er en privat helsetilbyder av online medisinsks rådgivningstjeneste på telefon og video. 

Helsetelefonen har over 10 års erfaring med online rådgivning, og har tilknyttet sykepleiere, leger og psykologer.  
Vi er Norges ledende private leverandør av online helserådgivningstjenester over telefon. 1,5 millioner mennesker  
har i dag gratis tilgang til Helsetelefonen sine tjenester gjennom avtaler med forskjellige forsikringsselskaper og  
pasientorganisasjoner. 

Helsetelefonen vil på kongressen fortelle om hvilke online tjenester som tilbys av Helsetelefonen og andre i Norge  
i dag. Hvordan disse tjenestene leveres. Hva som er de hyppigste grunnene for henvendelser. Hva som kan løses og 
hvordan man samhandler med fastleger, sykehus osv. Vi vil også skissere noen muligheter og utfordringer teknologien 
kan gi oss i framtiden.
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 5 PNA i krig og fred - når svarene haster
Forfatter

Stilling

Arbeidssted
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 6 Utviklingsrekken for normale erytrocytter
Forfatter Siri Støtterud

Stilling Spesialbioingeniør

Arbeidssted Tverrfaglig laboratoriemedisin, Medisinsk biokjemi, Akershus universitetssykehus, 

Jeg vil i foredraget
• Vise bilder av normale erytrocytter og retikulocytter i blodutstryk, og si noe om oppbyggingen  

av erytrocyttenes fleksible cytoskjelett.
• Vise hvor i blodutstryket erytrocyttenes utseende skal vurderes.
• Gjennomgå erytropoiesen -dannelsen av erytrocyttene i benmarg 
         -  gi en beskrivelse av erytroblastene ved de ulike stadiene med bilder, og si litt om hva som  
             skjer ved modning av erytroblastene.
         -  snakke litt om regulering av erytropoiesen.
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 7 Erytrocytter med avvikende morfologi
Forfatter Lene Mikkelsen

Stilling Sjefbioingeniør med spesialistgodkjenning i hematologi

Arbeidssted Stavanger Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi

Bedømming av blodutstryk gjøres i mikroskop og omfatter celleklassifisering og kvalitativ beskrivelse av  
leukocytter, erytrocytter og trombocytter. Dette foredraget omhandle de vanligste årsakene til avvikende  
morfologi på erytrocyttene, og typiske laboratoriefunn knyttet til hver enkelt årsak.
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 8 Hemoglobinopatier i rutinen, vurderinger og diagnostikk 
Forfatter Runa Marie Grimholt

Stilling Universitetslektor, forsker

Arbeidssted Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet – storbyuniversitetet, Avdeling for  
medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus

Hemoglobinopatier utgjør en gruppe arvelige hemoglobinsykdommer som skyldes delesjoner eller sekvensvarianter  
i globingenene eller deres regulatoriske områder. Hemoglobinopatiene kan deles inn i to generelle kategorier;  
thalassemi (nedsatt eller fraværende syntese av globinkjeder) og hemoglobinvarianter (strukturelle defekter i  
globinkjeden). Disse tilstandene følger som regel en autosomal recessiv arvegang og det kliniske bildet kan variere  
fra asymptomatisk til alvorlig transfusjonsavhengig anemi og i verste fall intrauterin død. Hemoglobinopatiene er  
en av de hyppigste monogene sykdommene i verden og forekommer med høy frekvens i de tropiske og subtropiske 
strøk. Verdens helseorganisasjon har estimert at 7% av alle gravide kvinner i verden er bærer av en signifikant form  
av hemoglobinopati.  Som følge av de siste tiårenes migrasjon, er ikke hemoglobinopati lenger en raritet i norske  
laboratorier. Hvert år mottar Avdeling for medisinsk biokjemi ved Oslo universitetssykehus over 1000 prøver til  
hemoglobinopati-diagnostikk. Avdelingen har utført denne type diagnostikk siden 1970-tallet og har i tillegg til  
standard utredning utviklet et bredt repertoar av molekylærbiologiske analyser som har forbedret diagnostikken  
av hemoglobinopatier og ført til flere forskningsprosjekter.
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 9 Utviklingsrekken for normale leukocytter 
Forfatter Siri Lund Støtterud

Stilling Spesialbioingeniør

Arbeidssted Tverrfaglig laboratoriemedisin, Medisinsk biokjemi, Akershus universitetssykehus

Normal utvikling av leukocytter foregår stort sett i benmargen.
Foredraget skal gi en oversikt over myelopoiesen, dvs. utvikling av nøytrofile-, eosinofile-,   
basofile granulocytter og monocytter fra stamceller i benmargen.

Jeg vil vise bilder av de ulike forstadiene til granulocytten
• Myeloblasten som er den mest umodne cellen som kan identifiseres i vanlig lysmikroskop.
• Promyelocytten som er større enn myeloblasten
• Myelocytten som er det siste forstadiet som kan dele seg
• Metamyelocytten
• Stavkjernet granulocyt og moden granulocytt

Modningstiden fra myeloblast til nøytrofil granulocytt er ca. 8 dager.
Jeg vil også si litt om hvordan de nøytrofile kommer seg fra benmargen og over i blodbanen og litt om regulering av 
dette.

Monocyttene og de umodne monocyttene (promonocyttene) er fagocyterende celler. Monocyttene forlater benmargen 
og sirkulerer i blodet. Så vandrer de til ulike typer vev og blir makrofager («storetere»). Jeg vil vise bilder av monocytter 
og promonocytter i blod, og makrofager fra bronkialskyllevæske.

Forstadiene til lymfocytter lages i benmargen. Lymfoblasten er den mest umodne cella vi kan se i margen. Denne  
utvikles videre til T- og B-lymfocytter og NK celler. B-lymfocyttene utvikles videre til plasmaceller som produserer  
antistoffer. Under utviklingen endres markører på overflaten av lymfocyttene. Jeg skal vise en oversikt over dette.  
Jeg vil også vise bilder av lymfoblast, prolymfocyt, normale lymfocytter, aktiverte lymfocytter og plasmaceller.
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 10 Synkende sædkvalitet – mulige årsaker og behov for  
standardisert sædanalyse

Forfatter Jorunn M. Andersen

Stilling Førsteamanuensis

Arbeidssted OsloMet – storbyuniversitetet

Bekymringen for synkende sædkvalitet startet for alvor med en meta-analyse som antydet at spermieantallet  
hadde sunket med nesten 50% fra 1940 til 1990. En ny analyse bekreftet den negative tendensen og basert på studier 
publisert mellom 1973 og 2011 viste de til en nedgang i spermieantall på nesten 60% for menn i vestlige land. Hvorvidt 
nedgangen er reell er omdiskutert, bland annet fordi sædanalysen ikke har vært utført etter samme protokoll i de ulike 
laboratoriene. Metodene kan også ha endret seg over tid. Dette er i økende grad tatt hensyn til i forskningssamarbeid 
ved at det er innført eksterne kvalitetsprogrammer, som i en tidligere nordisk-baltisk multisenterstudie blant unge 
menn. I denne studien ble sædanalysen utført som anbefalt av Verdens helseorganisasjon, og det ble justert for  
forskjeller avdekket i kvalitetskontrollen. Studien avdekket regionale forskjeller i sædkvalitet; dårligst i Norge og  
Danmark og best i Finland og Baltikum. Foreløpig er årsaken(e) til denne observasjonen ukjent. Forskjeller blant  
genetisk like populasjoner kan imidlertid tyde på miljø- eller livsstilseffekter. Flere faktorer i vårt moderne liv kan  
ha en negativ innvirkning, f.eks. er sædkvalitet negativt assosiert med røyking, kosthold, kroppsmasseindeks, stress  
og miljøgifter, særlig med de med hormonliknende effekter. Påvirkningen kan skje både under fosterutviklingen og  
hos voksne menn. Utviklingen i sædkvalitet i befolkningen og mellom land bør overvåkes over tid med bruk av  
standardiserte sædanalyser. Fortsatt er det manuell analyse etter kriteriene til Verdens helseorganisasjon som er gull-
standarden, og det kreves god opplæring for å utføre disse. I en standard sædanalyse vurderes spermiekonsentrasjon, 
totalt antall spermier, spermiemotilitet, morfologi og vitalitet.
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 11 Preanalyse - Myter og sannheter
Forfatter Mia Hjelle

Stilling Fagbioingeniør

Arbeidssted Haukeland Universitetssjukehus, avdeling for Medisinsk biokjemi og farmakologi, Bergen

Preanalyse er en viktig del av alle bioingeniørers hverdag. Ulike eksempler på gjenkjennelige utfordringer vil kunne 
friske opp gammel viten, og gi mulighet for å lære noe nytt. Synliggjøring skal fremme viktigheten av gode rutiner fra 
bestilling til analysering. 

Ved bruk av nye metaforer ønskes det å bevisstgjøre betydningen av ordet preanalyse, noe som kan bidra til ny  
kunnskap.
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 12 Diabetes og preanalyse 
Forfatter Lutz Schwettmann

Stilling Laboratoriespesialist

Arbeidssted Avdeling for medisinsk biokjemi, Helse Møre og Romsdal, Noklus Møre og Romsdal, Ålesund

Siden 2012 brukes hemoglobin A1c som det primære diagnostiske kriterium for diabetes i Norge. I spesielle situasjoner 
hvor HbA1c ikke kan brukes baserer diagnostikken seg på fastende glukose og glukose etter glukosebelastning. HbA1c 
kan heller ikke brukes til diagnostikk av svangerskapsdiabetes. Ifølge Helsedirektoratets nye retningslinjer for  
svangerskapsdiabetes baserer diagnostikken av svangerskapsdiabetes seg på glukosemåling i venøse plasmaprøver 
etter glukosebelastning. Grenseverdiene for svangerskapsdiabetes ble fastsatt i HAPO-studien (Hyperglycemia and  
Adverse Pregnancy Outcome) hvor «gullstandarden» for preanalyse, å sette prøverørene på is før sentrifugering, ble 
brukt. Denne praksisen egner seg ikke i rutine diagnostikk. For å begrense glykolysen finnes det ulike spesialrør på  
markedet som inneholder fluorid og citrat som glykolyseinhibitor (FC-rør). Uten sentrifugering har glukose begrenset 
holdbarhet i slike rør, noe som begrenser bruk i primærhelsetjenesten hvor prøvene sendes til samarbeidende  
laboratorium. På laboratorier brukes det ulike alternative prøvematerialer. Ifølge Noklus bruker 85% av norske lege- 
kontor serum som prøvemateriale ved glukosebelastning. Sykehuslaboratorier bruker derimot både serum, plasma  
tatt i spesialrør og plasma tatt i fluorid-rør som egentlig ikke lenger er anbefalt. Dersom glykolysen ikke stoppes  
umiddelbart etter prøvetaking, reduseres glukosekonsentrasjonen med 5-7% per time. Forsinket sentrifugering eller 
bruk av feil prøverør fører til underestimering av glukose og dermed til underdiagnostisering av svangerskapsdiabetes 
dersom man bruker diagnostiske kriterier som i utgangspunktet er basert på optimale preanalytiske forhold. Dagens 
anbefalinger for diagnostikk og preanalytiske forhold bør derfor revurderes kritisk. Den kvantitative feilen som skyldes 
preanalysen bør også vurderes i forhold til usikkerheten som ligger i selve glukosebelastningen. 

Noklus har tatt initiativet og gjennomgår nåværende anbefalinger for preanalyse og diagnostiske grenser for diabetes 
sammen med Helsedirektoratet.
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 13 Hvordan ta blodprøver av de som ikke vil?
Forfatter Stine Marie Antonsen

Stilling Overbioingeniør preanalyse

Arbeidssted Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

De ansatte på Laboratoriemedisin UNN Tromsø har cirka 130 000 prøvetakinger i året på inneliggende og polikliniske 
pasienter. Av disse er 7000-8000 prøvetakinger av barn. 

I de fleste tilfellene gjennomføres alle prøvetakinger, både av barn og voksne, uten særlige utfordringer. Noen prøve-
takingssituasjoner derimot, kan være svært utfordrende, som f.eks. barn som er hysterisk redde, demente som nekter 
prøvetaking eller psykisk utviklingshemmede. I mange av disse tilfellene vil ikke pasienten forstå hva vi skal gjøre eller 
hvorfor vi må ta blodprøvene, og det er ikke så enkelt å forklare det til dem. Så hva gjør man? Skal en kollega holde 
armen mens man stikker pasienten? Kan vi tvinge pasienten til å ta prøven? Er det greit å ta prøver av barn som nekter, 
kun med foresattes samtykke?

Det finnes ingen fasitsvar for hvordan man skal få gjennomført en utfordrende prøvetaking. Alle våre prøvetakere må 
bruke egen erfaring og eget skjønn i alle situasjoner som omhandler pasientkontakt. Eneste regel vi har er at vi ikke skal 
tvinge en pasient til å ta blodprøve. Hvis en prøvetaking må utføres er det opp til rekvirenten å avgjøre hvordan prøven 
skal tas. Man kan da f.eks. bruke beroligende midler, eller som det ofte blir gjort på UNN; man tar blodprøvene når  
pasienten har fått narkose pga annen behandling. 

På sengepostene gir vi beskjed til pasientens sykepleier hvis pasienten nekter å ta prøvene, da er det opp til dem  
hvordan de vil løse situasjonen. Ofte får vi beskjed om at prøven skal tas på ett senere tidspunkt. 

I Prøvetakingsenheten for barn tar vi prøver av cirka 70 til 100 barn i uka, og disse barna har ikke selv bestemt at de 
skal ta blodprøver. Når de da nekter å ta blodprøvene prøver vi først å snakke med dem, forklare hva vi skal gjøre, viser 
utstyret vi bruker, spør hvorfor de ikke vil ta prøve. Vi sjekker også alltid om prøven kan tas kapillært i stedet for. Hvis 
prøvetakingen er umulig å gjennomføre kontakter vi rekvirenten for å spørre om prøven kan utsettes, eventuelt hvilke 
analyser som er viktigst i tilfelle vi får stikke kapillært.

Hvis våre prøvetakere kommer opp i situasjoner der de føler at prøvetakingen ikke utføres på en etisk riktig måte kan  
de nekte å ta prøven. Ingen skal tvinges, verken pasienten eller prøvetakeren.
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 14 «Sykehusproffene» forteller om sin erfaring med bioingeniøren,  
blodprøvetaking og helsevesenet

Forfatter Barn og unge fra Forandringsfabrikken

Stilling

Arbeidssted Forandringsfabrikken

Proffer, unge med erfaring fra blant annet helsevesenet, fra Forandringsfabrikken deler barn og unges erfaringer  
med bioingeniøren, blodprøvetaking og helsevesenet. De gir også råd til hvordan møte barn og unge på en god  
måte i blodprøvetakingssituasjoner. 

Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter, organisert som en ideell stiftelse. Vi inviterer barn og unge til å dele  
erfaringer om møtene med skole, psykisk helsevern og barnevern, og til å gi råd om hvordan systemene kan bli  
bedre. Forandringsfabrikken har møtt 5000 barn i norsk skole, 600 som har fått psykisk helse hjelp, 1200 barn i  
barnevernet og 300 som har opplevd vold og overgrep.
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Sesjon 5 Pasientnær analysering, hematologi og preanalyse

5 – 15 Kommunikasjon og holdninger
Forfatter Arne Guddal

Stilling Foredragsholder/innsatsleder i politiet, eier av Arne Guddal Consulting

Arbeidssted Sør-Øst politidistrikt, region Buskerud

Arne Guddal, 29 års erfaring i politiet, innsatsleder ved Sør-Øst politidistrikt, foredragsholder og eier av Arne Guddal 
Consulting. Har i mer enn 25 år bedrevet forelesning innen konfliktdempende kommunikasjon, bevissthet om egen  
atferd i møte med andre, verbal/fysisk konflikthåndtering, kulturforståelse, mental forberedelse, hvordan bygge  
tilbakemeldingskultur på egen arbeidsplass, ivaretakelse av egne kollegaer etter uønskede/spesielle hendelser og  
andre beslektede temaer/emner. Deltatt i internasjonale operasjoner i Bosnia og Afghanistan. Høgskole lektor ved  
Politihøgskolen i noen år. 

Selve foredraget på Bioingeniørkongressen 2019 vil inneholde: 

• Bevissthet rundt egen atferd i møte med klienten/pårørende/egne kollegaer og andre involverte.
• Situasjonell kommunikasjon i møter med klienten hvor det er emosjonelle reaksjoner i form av  

sinne/aggresjon, frustrasjon og eventuell uønsket atferd. 
Metodebruk:  
• Hvordan kunne påvirke en uønsket sinnstilstand/atferd hos klienten ved hjelp av praktiske/verbale  

kommunikasjonsmetoder. 
• Egen mental innstilling/”mind-set” i forhold til den krevende dialogen/møtet/konsultasjonen.
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Abstrakt sesjon 6: Blodbank

Tittel Foreleser Tid Dag
6-1 Blodtrykksmedisin og blodgiving Kathrine M. N. Johnsen  12.00

O
N

SDAG

6-2 Praktisk organisering av blodgiverkorpset  June Gottenberg Moseby 12.30

6-3 Framtidas blodbank - er det behov for bioingeniører? Oddrun E. B. Jensen 14.30

6-4 Plasmaaferese nåtid og fremtid - Bør norske blodbanker 
bidra mer?

Åsa Hellstrøm 15.00

6-5 Antistoffutredning  - kasuistikk Marte Kristine Valle 16.15

6-6 Genotyping versus serologisk typing i immunhematologi Cigdem Akalin Akkøk 16.45

6-7 Bruk av ROTEM for å dirigere transfusjoner Kathrine Nergaard Aas 10.15

TO
RSDAG

6-8 Bruk av bloodsaver  Birgitte Ryeng 10.45

6-9 Lukket blodsløyfe Norunn Ulvahaug og 
Linda Eie Svendsen

12.00

6-10 Erfaringer med Bedsidekontroll Charlotte Hokland Arnesen 12.30

6-11 Internrevisjon av transfusjonstjenesten Brita Hermundstad 14.30

6-12 Oppfølging av avvik etter tilsyn av blodtransfusjoner
- ID sikring

Oddrun Jensen 15.00

6-13 Argumenter mot bruk av fullblod Mirjana Arsenovic 16.15

6-14 Argumenter for bruk av fullblod Aurora Espinosa 16.35

6-15 Hva er godt nok? Kriterier for valg av blod til pasienter  
med sigdcelleanemi eller  thallasemi

Helena E. Stjern 09.15

FREDAG

6-16 Utprøving av DaraEx-kit Liv Jorun Garvik 10.30

6-17 PROFNAIT Svetlana Lund 11.00

6-18 FNAIT som forskningsfokus – fra basale studier  
til innovasjon

Maria Therese Ahlen 12.00

6-19 Heparin-Indusert Trombocytopeni (HIT) – « HIT happens» Ingvild Hausberg Sørvoll  12.30
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 1 Blodtrykksmedisin og blodgiving
Forfattere Kathrine M. N. Johnsen

Stilling Overlege

Arbeidssted Blodbanken, Sykehuset Østfold, Sarpsborg

Tidligere har man avvist potensielle givere som bruker blodtrykksmedisiner, basert på en antagelse at disse personene 
hadde høyere risiko for uønskede hendelser. 
Man antok at blodtrykksmedisiner ville forhindre kretsløpets korrekte respons på blodtap, og kunne resultere i  
besvimelse ved donasjon. I 2014-2015 har bruk av blodtrykksmedisiner bland givere blitt tillatt, og stadig flere  
registrerte givere bruker forskjellige antihypertensiva.

Denne kvalitetsstudien har som mål å validere kriteriene man har satt for godkjenning av disse givere, og undersøke  
om antall uønskede kardiovaskulære hendelser er høyere blant givere på blodtrykk medisiner, enn hos andre givere. 
Det er også av interesse å kartlegge antall givere og donasjoner man har fått ekstra, ved å godkjenne bruk av anti- 
hypertensiva. Data er samlet fra flere blodbanker i HSØ.
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 2 Praktisk organisering av blodgiverkorpset
Forfatter June Gottenberg Moseby

Stilling Bioingeniør

Arbeidssted Seksjon for transfusjonsmedisin, Sykehuset Østfold, Sarpsborg

I følge statistikk for blodtransfusjonstjenesten (Helsedirektoratet) ble over halvparten av landets plasmafereser i  
2017 gjennomført ved Sykehuset Østfold. Mellom fullblod, plasmaferese og trombaferese gjennomføres det om  
lag 60 tappinger per 1000 østfoldinger i året. 

I dette foredraget skal vi se litt på hvilke erfaringer vi i Østfold har med organisering av våre tappestasjoner og  
vårt blodgiverkorps, samt se litt på noe av den fantastiske givergleden som finnes blant Østfoldingene.



     Abstrakt Bioingeniørkongressen  2019 Troms 101

NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Sesjon 6 Blodbank

6 – 3 Framtidas blodbank - er det behov for bioingeniører?
Forfatter Oddrun E. B. Jensen

Stilling Rådgiver (Blodbank)

Arbeidssted Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Nasjonale og internasjonale statistikker viser at vi har et synkende forbruk av erytrocyttkonsentrat. I henhold til Den 
Nasjonale Blodbankstatistikken så er forbruket av erytrocyttkonsentrat pr 1000 innbygger i Norge sunket fra 41,6 i 2006 
til 31,1 i 2017, og med å se på forbrukstall i eget helseforetak og kommentarer fra andre foretak så fortsetter nedgangen 
i 2018. Dette er en nedgang på ca. 25% i løpet av det siste 10 årene. Forbruk av blodplatekonsentrat og plasma ser også 
ut til å ha snudd og er på vei nedover igjen.

Vil prosjekt som «Gjør kloke valg» og «Patient blood management» være med på at forbrukstallene fortsetter nedover? 

Vi vet at vi har en befolkningsvekst og vi vet at befolkningen blir eldre. Hvordan vil dette påvirke forbruksstatistikkene 
fremover?

Og hva med teknologien og forskningen – Vil kunstig blod bli en realitet eller kanskje skal vi etablere banker med 
stamceller som produserer erytrocyttene og trombocyttene for oss. Hva da med plasma og plasmaproduktene?

Hvordan vil utviklingen påvirke oss som jobber i blodbankene rundt omkring i landet? 
Vil vi bli overflødig, eller kanskje vil utviklingen føre oss i nye retninger?
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 4 Plasmaaferese nåtid og fremtid - Bør norske blodbanker bidra mer? 
Forfatter Åsa Hellstrøm

Stilling Overbioingeniør

Arbeidssted Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Plasma og plasmaprodukter har vært viktig i pasientbehandling i flere tiår. Tradisjonelle plasmaprodukter som  
albumin og koagulasjonsfaktor-konsentrater brukes mindre i dag enn tidligere, men det er en betydelig økning i  
bruk av IVIG. På grunn av økt forbruk av IVIG er det derfor økende behov for plasma.

Plasma produseres fra fullblodtappinger og ved afereser. Med tanke på stadig lavere bruk av erytrocyttkonsentrater  
kan det forventes at antall fullblodtappinger vil reduseres ytterligere. Derfor er satsing på plasmaferese enda viktigere. 
Økt satsing på plasmafereser vil også bety at en lettere kan opprettholde et aktivt blodgiverkorps på nivå med dagens 
eller økt antall givere.

Statistikken viser en jevn økning i plasmaaferese i Norge de siste årene. Ni blodbanker utførte plasmafereser i 2017. 
Hvilke aferesemaskiner brukes og hvordan bookes givere inn? 
Kan norske blodbanker bidra enda mer til plasmaproduksjon?
Har vi resurser i blodbankene til å samle mer plasma?

Økende behov for plasma dekkes i verden mer og mer ved å ha betalte plasmagivere. 
Norske blodgivere gir blod ubetalt - slik vil vi ha det! Kan vi prioritere at plasma til pasientene kommer fra en  
større andel ubetalte donorer?
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 5 Antistoffutredning - kasuistikk 
Forfatter Marte Kristine Valle

Stilling Overbioingeniør

Arbeidssted Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Foredraget tar for seg en kasuistikk der det for første gang påvises anti-c hos en fødedame. I tillegg påvises et eller  
flere alloantistoffer i plasma. Antistoffutredningen utføresav en middels stor blodbank som benytter kommersielle 
panelceller til identifisering. De fleste av disse panelcellene er Rhc-positive og det er derfor en utfordring å identifisere 
alloantistoff(ene) som finnes i tillegg til anti-c.
 
Antistoffutredningen blir forklart steg for steg. En av metodene som benyttes er alloadsorpsjon av pasientens  
plasma. Hva kan være smart å tenke på når man skal velge ut givererytrocytter til adsorpsjon? Fenotyping av  
pasientens erytrocytter blir brukt underveis i utredningen for å utelukke mulige alloantistoffer.
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 6 Genotyping versus serologisk typing i immunhematologi 
Forfatter Çiğdem Akalın Akkök 

Stilling Overlege

Arbeidssted Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Alloimmunisering er en iatrogenisk komplikasjon hovedsakelig etter transfusjon, men også etter transplantasjon.  
Alloimmunisering kan også oppstå i forbindelse med svangerskap. Ved transfusjon og transplantasjon introduseres 
pasienten fremmede erytrocyttantigener. I svangerskapssammenheng kan fosterets paternelt arvede erytro 
cyttantigener immunisere mor som selv er antigen-negativ. Hemolytisk sykdom hos foster og nyfødt kan være  
alvorlig. Pasienter med klinisk viktige blodtypeantistoff må transfunderes med antigen-negative forlikelige erytrocytt-
konsentrater. Både serologisk typing og RBC-genotyping er viktige verktøy for å skaffe antigen-negative enhetene. 

Enkelte pasientgrupper, spesielt pasienter med sigdcellesykdom er mer utsatt for å bli immunisert mot erytrocyttan-
tigener. Mens kravet ved negativ antistoffscreening er kun ABO- og RhD-forlikelige og K negative enheter til K negative 
kvinner i fertil alder, er det ønskelig å gi erytrocyttkonsentrater fenotypelikelig på enda flere antigener til såkalte «re-
spondere».  Selv om utfordringen ligger i forskjeller mellom antigen-profilene til pasienter og blodgivere, vil det være en 
stor gevinst i å ha et godt uttypet blodgiverkorps. Dette vil bidra til å finne antigen-negativt erytrocyttkonsentrat på det 
antigenet pasienten har (et) klinisk viktig(e) blodtypeantistoff mot. Serologisk typing hos pasienter som er nylig trans-
fundert vil vanligvis ikke være konklusiv på grunn av mixed field agglutinasjon, DAT positive pasienter kan ikke fenoty-
pes der monoklonale reagenser ikke er tilgjengelig med mer. Molekylær biologiske metoder vil da være et viktig verktøy 
for å fastslå predikerte fenotypene. I forelesningen vil utfordringer og fordeler med genotyping av blodtypeantigener 
omtales.  
Påvisning av et blodtype-gen er ikke ensbetydende med at antigenet genet koder for uttrykkes på erytrocyttover- 
flaten. Dette vil utdypes og eksempler vil diskuteres. Diskrepans mellom resultatene ved RBC-genotyping og  
serologisk typing bør utredes, forklares og håndteres. Til sist vil det gis noen råd hvordan man bør kombinere  
serologiske og molekylærbiologiske metoder i rutinen ved blodbanken. 
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 7 Bruk av ROTEM for å dirigere transfusjoner
Forfatter

Stilling

Arbeidssted
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 8 Bruk av bloodsaver
Forfatter Birgitte Ryeng

Stilling Fagsykepleier anestesi

Arbeidssted Seksjon for hjerte/lunge/kar-kirurgi, Universitetssykehuset Tromsø

Bruk av autotransfusjon på operasjonsstuen. 
Oppsamling av blod fra operasjonspasienten, vasking i blodvaskemaskin og tilbakeføring av erytrocytter under  
operasjon.
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 9 Lukket blodsløyfe
Forfatter Norunn Ulvahaug og Linda Eie Svendsen

Stilling Fagansvarlig bioingeniør med spesialistgodkjenning (NU), IKT-rådgiver (LES)

Arbeidssted Blodbanken, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg (NU), Sentrallaboratoriet,  
Sykehuset i Vestfold HF (LES)

Bakgrunn for oppstart var to episoder med transfusjon av blod til feil pasient. Vi ønsket primært elektronisk id-sikring 
både ved prøvetaking og transfusjon, men foreløpig er det kun innført ved transfusjon.
 
Blodbankens IT-System (ProSang) har en modul (InterInfo) som gjorde elektronisk transfusjonskontroll mulig. Det  
måtte produseres nye navnebånd med strekkode fra DIPS. En QR-kode med pasientens fødselsnummer inneholder et 
prefiks som viser at det er et navnebånd. Dette forhindrer at andre strekkoder brukes ved transfusjonskontroll. Alle  
sengeposter må ha laserskrivere tilgjengelig for å produsere navnebånd.

Det er kjøpt inn egne traller med PC og strekkodeleser til bruk ved transfusjonskontroll. På operasjon/intensiv- 
avdelingene skal PC-ene som står ved hver pasientseng brukes, og utstyres med strekkodeleser.

Man henter opp pasienten i DIPS, og kan derfra komme inn i InterInfo uten ny innlogging.

Pasientens navnebånd skannes med strekkodeleseren, deretter skannes tappenummer og produktkode fra blodposen. 
Hvis blodet er reservert til denne pasienten får man grønn hake, er det feil blir det rødt.
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 10 Erfaringer med Bedsidekontroll
Forfatter Charlotte H. Arnesen

Stilling Fagbioingeniør

Arbeidssted Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Bakgrunn/Introduksjon
Bedsidekontroll er en applikasjon for å utføre elektronisk ID-kontroll og transfusjonskvittering for pasienter som skal 
transfunderes med erytrocyttkonsentrat, blodplatekonsentrat og plasma. Applikasjonen er utviklet av LabCraft hvor 
koder på pasientarmbånd, blodprodukt og ID-kort for ansatte leses ved hjelp av en håndholdt skanner. Én person  
alene kan utføre «dobbeltkontroll» av pasientens ID fordi applikasjonen kan erstatte den andre personen. 

Bedside innføres som et tiltak for å øke sikkerheten for at rett pasient mottar riktig blod, samt sikre sporing av  
transfusjonsforløpet. Tiltaket er besluttet innført av ledelsen ved UNN for å lukke avvik fra Helsetilsynet.

Det ble utført et pilotprosjekt ved Intensivavdelingen i Tromsø i 2017. I 2018 ble Bedside innført i Kirurgi-, kreft- og 
kvinnehelseklinikken i Tromsø ved fem avdelinger.

Oppfølging
• Rapporter skrives ut én gang pr. måned. Avdelingene oppsøkes og får muntlig tilbakemelding samt kopi  

av rapport for sin egen avdeling.
• Diverse utfordringer
• Risikovurdering, forutsetning for å lykkes med innføring.
• Anbefaling fra smittevern UNN

Konklusjon
«Ting tar tid». Helsevesenet i Norge er i stor grad styrt av økonomi. Viktig å følge opp den enkelte avdeling tett i  
etterkant av utrulling. Det tar tid å etablere nye rutiner.
Tilbakemelding fra de enkelte avdelingene om at applikasjonen er brukervennlig.
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 11 Internrevisjon av transfusjonstjenesten
Forfatter Brita Hermundstad

Stilling Seksjonsleder

Arbeidssted Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus 

Blodbanken og transfusjonsenheter ved Akershus universitetssykehus skal i henhold til Blodforskriften ha etablert  
internkontroll for å sikre at virksomheten drives i samsvar med regler fastsatt i lov og forskrift. Interne revisjoner er en 
del av denne internkontrollen.

Formål
Revisjonen skulle bidra til sikker transfusjonstjeneste ved å undersøke grad av samsvar mellom praksis og gjeldende 
krav i lov/ forskrift og prosedyrer ved:
• Blodbestilling og prøvetaking til transfusjon
• Identitetssikring av blodmottaker, blod og blodkomponenter ved transfusjon
• Sporbarhet fra blodbestilling til ferdig rapportering
• System og dokumentasjon for teoretisk og praktisk opplæring

Gjennomføring
Revisjonene ble utført i 2018 av et revisjonsteam på 4 personer i regi av Foretaksrevisjonen ved Ahus. Totalt ble 7 
avdelinger/sengeposter reviderte. Avdelinger/sengeposter ble valgt ut fra vurdering av risiko som vikarbruk (tall fra HR), 
antall transfusjoner, avviksstatistikk for prøvetaking og transfusjoner og etter innspill fra klinikkene. Revisjonen ble 
gjennomført ved befaringer, observasjoner og intervju i henhold til fastsatt revisjonsprogram. I tillegg hadde revisjons-
teamet i forkant av revisjonene plukket ut et antall gjennomførte blodtransfusjoner for å følge sporbarheten fra blod- 
bestilling til ferdig rapportering. Tidligere internrevisjoner og tilsyn var også med i vurderingene.

Resultat 
En revisjonsrapport for hver avdeling/sengepost ble utarbeidet, først sent til høring til avdelingsleder/klinikkdirektør 
før endelig rapport ble levert. I tillegg ble det utarbeidet en samlerapport med sammendrag og anbefalinger til tiltak på 
foretaksnivå. Alle revisjonsrapporter fra foretaksrevisjonen er tilgengelige for alle ansatte på intranett.
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 12 Oppfølging av avvik etter tilsyn av blodtransfusjoner - ID sikring
Forfatter Oddrun E.B.Jensen

Stilling Rådgiver

Arbeidssted Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge

Helsetilsynet gjennomførte i 2016 tilsyn ved Universitetssykehuset i Nord Norge, UNN – «Håndtering av blod,  
blodkomponenter, celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon 2016»
Et av avvikene som ble avdekket og som sykehuset måtte iverksette forbedringstiltak på var «Identitetskontroll i  
forbindelse med transfusjon av blod».
UNN hadde i forkant av dette tilsynet etablert system for internkontroll for å sikre at virksomheten drives i samsvar  
med regler fastsatt i lov og forskrift med blant annet internkontroller. Resultat fra tidligere internkontroller og avviket 
fra helsetilsynet synliggjør at sykehuset ikke har funnet effektive tiltak eller at tiltak ikke er formidlet godt nok ut i  
organisasjonen. 
UNN har valgt å jobbe videre for å unngå lignende avvik med blant annet følgende tiltak.

Tiltak:
• Systematisert opplæring.
• Internrevisjon på foretaks nivå.
• Egeninspeksjon (på avdelingsnivå med innrapportering til kvalitetsavdelingen)
• Stikkprøvebasert undersøkelse hos avdelinger som transfunderer blod (oppsøkende inspeksjon).
• Elektronisk ID kontroll

Gjennomføring og resultat:
Felles opplæring i transfusjonsrutiner er etablert med en felles prosedyre i helseforetaket, klasseromsundervisning og 
E-læring. Opplæringen skal dokumenteres i egen kompetanseplan i helseforetakets kompetansemodul. 
Internrevisjon på foretaksnivå er kommet med i årsplan for interne revisjoner.
Egeninspeksjon – planlagt tatt i bruk i 2019.
Elektronisk ID kontroll er i implementeringsfasen.
Vi starter med «Stikkprøvebasert undersøkelse hos avdelinger som transfunderer blod» i mars 2019. Her vil den  
enkelte sykepleier/lege få direkte tilbakemelding ved avvik, avdelingsleder vil informeres umiddelbart og funnene vil 
rapporteres til helseforetakets kvalitetsavdeling.
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 13 Argumenter mot bruk av fullblod
Forfatter Mirjana Grujic Arsenovic

Stilling Avdelingsoverlege

Arbeidssted Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge

I «gamle dager» var fullblod det eneste valget i transfusjonsbehandling. Etter at komponentterapi ble utviklet fikk  
man en mulighet til å transfundere det/de blodkomponentene pasientene trengte og ikke flere andre.  
Komponentterapi er fortsatt beste behandling for nesten alle pasienter med behov for blodtransfusjon. 
Et felt hvor ny kunnskap har forandret praksis er behandling av store blødninger. Betydelig mindre bruk av  
kolloider/krystalloider og tidlig balansert transfusjon («massive transfusjonspakker») har ført til bedre overlevelse  
i denne pasientgruppe. Lignende effekt oppnås ved tidlig bruk av koagulasjonsfaktor-konsentrater i tillegg til 
erytrocyttkonsentrater.

Da man har vist at trombocyttene oppbevart ved lave temperaturer kan ha enda bedre hemostatisk effekt, ble  
fullblod en god løsning ved militære operasjoner/feltsykehus hvor det var mangel på fasiliteter for produksjon  
og oppbevaring av blodkomponenter. De fleste erfaringene fra kriger har vist at bruk at fullblod har en god effekt  
ved alvorlige blødninger. 

Per dagens dato er det i verden 19 trauma sentre som bruker fullblod som førstelinje behandling ved massive  
blødninger. Noen studier viser at behandling med fullblod også i den sivile befolkningen kan føre til bedre utfall  
sammenlignet med konvensjonell komponentterapi. Men det er fortsatt veldig lite erfaring med bruk av lagrede full-
blod. I Norge er det tre sykehus som bruker fullblod, enten prehospitalt (luftambulanse) og/eller internt på sykehuset. 
Dette kan ha noen praktiske og logistiske fordeler i forhold til komponentterapi for en veldig liten pasientgruppe. 

Det er en beskjeden oppgave for blodbankene å sette i gang produksjon av fullblod. 
Statistikk viser imidlertid at det sjelden blir bruk for det og at de aller fleste enheter ville gå ut på dato. Som en  
løsning foreslås å komponere blodet når det nærmer seg utløpsdato. Det er lite erfaring med erytrocyttkonsentratene 
som kan lages på denne måten. Som leukocyttfiltrert og lavtitrert er fullblod veldig sannsynlig et trygt produkt. 

Skal vi tilpasse en velfungerende stor tjeneste noen få pasienter, og muligens tilby dårligere behandling til andre?  
Sivil helsetjeneste bør styres etter andre premisser enn behandling i krigssoner. Er fullblod den beste blodprodukt  
ved alvorlige blødninger? 
Vi vet ikke enda, og vi bør vente.
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 14 Argumenter for bruk av fullblod
Forfatter Aurora Espinosa

Stilling Overlege

Arbeidssted Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, St. Olavs hospital, Trondheim

Transfusjonsmedisin er et fagområde i kontinuerlig utvikling. Det man trodde var riktig praksis for noen år tilbake er 
ikke lenger det. Utvikling og ny kunnskap gjør til at transfusjonstjenesten må tilpasse seg denne nye kunnskapen for 
å ikke bli utdatert. Et godt eksempel på dette er bruk av fullblod. Fullblod var i starten den eneste mulighet for å over-
føre blod til et annet menneske. Etter at komponentterapi ble utviklet fikk man muligheten til å transfundere det/de 
blodkomponentene pasientene trengte og ikke flere andre. Komponentterapi er fortsatt gold standard behandling 
for de aller fleste pasienter med behov for blodtransfusjon. Et felt hvor kunnskapen har forandret seg i de siste årene 
er effekten av kald oppbevaring av trombocyttkonsentrater. I de siste årene har det kommet flere studier som viser at 
trombocyttene oppbevart ved lave temperaturer rundt fire grader kan ha bedre hemostatisk effekt enn trombocytter 
oppbevart under standard forhold, dvs. varmt og på vippe. Praksis rundt bruk a kolloider og krystalloider ved alvorlige 
blødninger er også et område hvor ny kunnskap ha ført til et paradigmeskifte. Fra å gi mest mulig væske prehospital for 
å opprettholde blodtrykket til å begrense bruk av disse væskene maksimalt. I den forbindelse kommer det konseptet 
«ratio», som et forsøk for å etterligne innholdet i fullblod. Ulike ratioer ble implementert med liten evidente for hvilken 
ratio som var best. Studier som så etter dette fant en entydig konklusjon: Det spilte veldig liten rolle innholdet i ratioen. 
Det viktigste var at blodproduktene ble gitt tidligst mulig etter en blødning. 

Erfaringer fra ulike kriger i de siste årene har vist at bruk at fullblod har en god effekt ved å alvorlige blødninger, og  
effekten kan være lik eller enda bedre enn konvensjonell komponentterapi. Per dagens dato er det 19 trauma sentre på 
verdens basis som bruker fullblod som førstelinje behandling ved massive blødninger. Flere studier viser at behandling 
med fullblod også i den sivile befolkningen fører til bedre utfall sammenlignet med konvensjonell komponentterapi. I 
Norge er det tre sykehus som har implementert bruk av fullblod, enten prehospitalt (luftambulanse) og/eller internt på 
sykehuset. Fullblod har mange praktiske og logistiske fordeler i forhold til komponentterapi. Teknologien tillater bruk a 
av fullblodsposer som er platesparende, dvs at platene ikke går tapt under leukocyttfiltrering. Fullblod krever korttids 
komponentfremstilling og inneholder ikke store mengder oppbevaringsvæsker. Den kan transfunderes raskt og utsetter 
pasienten for færre givere enn ved vanlig komponentbehandling. Både bruk av leukocyttfiltrert og lavtitrert fullblod 
gjør at fullblod er et trygt produkt. 

Vi bør være åpne for mulighetene fullblod tilbringer. Er fullblod den beste blodprodukt ved alvorlige blødninger?  
Vi vet ikke enda, men vi bør være åpen til å finne det ut.
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 15 Hva er godt nok? Kriterier for valg av blod til pasienter  
med sigdcelleanemi eller thallasemi

Forfatter Helena Stjern

Stilling Bioingeniørspesialist

Arbeidssted Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Akershus Universitetssykehus, Lørenskog

Talassemi og sigdcelleanemi er to sykdommer som trenger behandling med blodtransfusjoner gjennom hele livet.  
For at vi ikke skal påføre disse pasientgruppene blodtypeantistoffer utenom ABO-systemet, prøver vi å gi erytrocytt- 
konsentrat som er så fenotypeforlikelig med pasientens eget blod som mulig. I tillegg skal pasientene ha produkter  
som er tappet for mindre enn 10 dager siden. Da blir det en vurdering hva som er viktigst. Er det alder på blodproduktet 
eller er det blodtypene? 
Dette krever et godt samarbeid mellom behandlende avdeling og blodbanken. Vi må også samarbeide innad i vår  
avdeling. Blodgiving, blodbanksekretariat, komponentfremstilling og immunhematologisk seksjon har alle en del i  
prosessen med å finne det beste produktet til hver av disse pasientene. 

For å sikre at vi til enhver tid har mulighet til å finne egnede blodprodukter til pasientene legger vi mye arbeid i å utføre 
uttypinger av signifikante blodtypeantigener hos blodgiverkorpset vårt.
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 16 Utprøving av DaraEx-kit
Forfatter Liv Jorunn Garvik

Stilling Spesialbioingeniør, bioingeniørspesialist transfusjonsmedisin/antistottutredning

Arbeidssted Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Seksjon for immunhematologi,  
Oslo Universitetssykehus, Ullevål

En del pasienter med diagnosen myolomatose får behandling med et medikament som inneholder anti-CD38  
(Daratumumab). Alle erytrocytter har CD38 på overflaten. Dette gjør at antistoffscreening blir positiv hos disse  
pasientene. For å undersøke om pasienten har alloantistoff kan man fjern CD 38 fra celleoverflaten med DTT  
(Dithiothreitol) og deretter sette opp antistoffscreening. DTT fjerner også antigen i noen andre blodtypesystemer,  
viktigst er Kellsystemet. DaraEx fjerner ikke CD38 fra celleoverflaten, men inaktivere CD38. Andre blodtypeantigen skal 
ikke bli ødelagt eller inaktivert. Celler med behandlet med DaraEx har holdbare i opptil 3 uker etter behandlingen. 
 
Vi ønsket å verifisere bruk av celler behandlet med DaraEx ved å teste prøver som inneholder anti-CD38, med og uten 
alloantistoff og prøver med alloanaitstoff, men ikke anti-CD38. Alloantistoffene i prøvene var anti-K, anti-D, anti-c, 
anti-Fya, anti-Fyb og anti-S. Prøvene ble satt opp mot ubehandlede, DTT- behandlede og DaraEx behandlede celler i 
parallell. Samme prøver ble satt opp mot DaraEx behandlede celler dag 1, dag 9 og dag 15 mtp DaraEx-behandling av 
cellene.

I foredraget oppsummeres funnene og fordeler og ulemper med kittet.
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 17 PROFNAIT
Forfatter Svetlana Lund, Mette Kjær

Stilling Overbioingeniør (SL), forsker (MK)

Arbeidssted Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge,Tromsø  
(MK på vegne av PROFNAIT-konsortiet)

Hvert år fødes 1/2500 barn i Norge med alvorlig grad av føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT).  FNAIT  
vil hos 1/10 000 føre til alvorlige blødningskomplikasjoner med høy risiko for død eller livslang funksjonshemming. 

FNAIT skyldes at mor er blitt immunisert mot et føtalt blodplateantigen som hun selv ikke uttrykker.  I de fleste tilfellene 
skyldes dette at mor er homozygot HPA-1bb (gjelder 2% av den kaukasiske befolkning), og at hun er blitt immunisert 
mot humant blodplateantigen 1a (HPA-1a). I uforlikelige svangerskap vil cirka 10 % av de gravide immuniseres og  
danne anti-HPA-1a antistoff rettet mot HPA-1a antigenet og dermed vil foster/nyfødt ha en risiko for å utvikle FNAIT.

PROFNAIT er et Internasjonalt samarbeids prosjekt finansiert av EUs 7 rammeprogram.  Totalt deltar 11 partnere fra 
ulike Europeiske land med felles mål om å utvikle en profylakse (NAITgam) for å forhindre immunisering mot HPA -1a  
og dermed FNAIT. I tillegg har PROFNAIT prosjektet flere samarbeidspartnere både i USA og Canada. Prosjektet ledes  
av Tromsøfirmaet Prophylix AS (www.prophylix.com).

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har hatt en helt sentral rolle i identifisering og kvalifisering av plasmadonorer 
i prosjektet. Vi vil i presentasjonen presentere resultatene fra PROFNAIT prosjektet, med et hovedfokus på den del av 
prosjektet som berører identifisering og kvalifisering av plasmadonorer, samt innsamling av plasma for produksjon av 
NAITgam.
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 18 FNAIT som forskningsfokus – fra basale studier til innovasjon
Forfatter Maria Therese Ahlen og Tor Brynjar Stuge

Stilling Forsker (MTA), Professor (TBS)

Arbeidssted Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø (MTA),  
Institutt for medisinsk biologi, UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø (TBS)

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi ved Diagnostisk klinikk UNN Tromsø tilbyr høy- 
spesialisert diagnostikk av ulike immunbetingede trombocytopenier. Tilknyttet tjenesten har vi et integrert forsknings-
miljø ved UNN og UiT- Norges Arktiske Universitet. 

Maternell alloimmunisering mot barnets blodplateantigener i forbindelse med svangerskap kan føre til føtal/neonatal 
alloimmun trombocytopeni (FNAIT). Immuniseringene skyldes at barnet har arvet et blodplateantigen fra far, som  
kvinnen selv ikke uttrykker. De maternelle IgG alloantistoffene transporteres over placenta i løpet av svangerskapet, og 
kan der binde seg til fosterets blodplater og gi trombocytopeni og alvorlige komplikasjoner. De aller fleste FNAIT tilfeller 
skyldes alloimmunisering mot blodplateantigenet HPA-1a. Mors blodplatetype (HPA-1a negativ) og mors HLA klasse II 
(HLA-DRB3*01:01) er de to kjente risikofaktorene for denne immuniseringen. Det er imidlertid ukjent hvorfor kun en tre-
del av kvinnene i denne risikogruppa utvikler slike antistoffer og det finnes foreløpig ingen tilfredsstillende behandling.
Med FNAIT som forskningsfokus belyser vi mange ulike sider ved denne immunologisk betingede tilstanden. Dette  
inkluderer studier av maternelle T celler, utvidede antistoffundersøkelser, antistoffenes effekt på blodplater og placenta 
samt utvikling av profylakse og behandling for å hindre dødsfall og sykdom som følge av FNAIT.
Effektiv antistoffproduksjon er avhengig av CD4+ T-celler, ganske sikkert også for alloantistoffproduksjonen hos disse 
kvinnene. Ved bruk av flowcytometri, single-celle sortering og cellekulturstudier fra blodprøver av alloimmuniserte 
kvinner, har vi dyrket frem og studert klonale CD4+ T-celler som er spesifikke for det gitte blodplateantigenet og  
studerer disse i detalj med henblikk på blant annet antigen-gjenkjenning, cytokinprofil, og overflatemarkører.  Vi har 
også utviklet et monoklonalt anti-HPA-1a antistoff, som har potensiale for bruk i diagnostikk og som også utforskes for 
profylaktisk og terapeutisk bruk. De samlede resultatene fra disse studiene har avdekket flere mulige måter å hindre 
FNAIT på gjennom å spesifikt hemme produksjon av skadelige alloantistoffer mot barnets blodplater.
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Sesjon 6 Blodbank

6 – 19 Heparin-Indusert Trombocytopeni (HIT) – « HIT happens»
Forfatter Ingvild H. Sørvoll

Stilling Overlege

Arbeidssted Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi, UNN Tromsø

HIT er en potensielt livstruende tilstand som kan oppstå etter bruk av heparin. Det er rapportert insiden på opp mot  
5 % hos pasienter som eksponeres for heparin i 4 dager eller mer. HIT er en immunologisk tilstand og skyldes antistoffer 
mot et kompleks bestående av endogen platefaktor 4 (PF4) og heparin. Immunkomplekser av IgG og PF4/heparin  
bindes til Fc-reseptorer på blodplater og aktiverer disse.  Protrombotiske mikropartikler vil så frigis fra platene og  
kunne føre til trombosedannelse og plateforbruk hos pasienten.  
HIT mistenkes ved nyoppstått trombocytopeni (platefall > 50 % fra utgangsverdi) etter nylig påbegynt heparin- 
behandling, venøse eller arterielle tromboser, nekroser i hud der heparin er injisert eller systemiske reaksjoner ved  
heparininjeksjoner. 
Diagnostikken av HIT baserer seg på bestemte kliniske observasjoner etter oppstart av heparinbehandling (klinisk  
scoringsalgoritme, 4T-score) og laboratoriediagnostikk. 4T-score er viktig for å estimere pretest-sannsynlighet for HIT 
og for å velge mest hensiktsmessig kombinasjon av laboratorietester. En klinisk sikker lav 4T-score vil utelukke HIT i stor 
grad (høy negativ prediktiv verdi), mens høyere scoringsverdier har lavere prediktive verdier slik at laboratorietesting  
er nødvendig. Det finnes flere ulike immunologiske (antistofftester) og funksjonelle laboriatorietester, men ingen  
enkelttest innehar alle testegenskaper (sensitivitet og spesifisitet) eller prediktive verdier som er ønskelige. Derfor et 
det vanlig at man bygger laboratoriediagnostikken på et utvalg av to eller flere tester. Antistofftestene har høy sensitivi-
tet, men påviser også antistoffer som ikke aktiverer plater og som dermed ikke er klinisk relevante (lavere spesifisitet). 
Antistofftestene har høy negativ prediktiv verdi slik at negativt testresultat, i kombinasjon med lav 4T-score, vil kunne 
utelukk HIT. Funksjonelle tester har høyrere spesifisitet, samt høy positiv prediktiv verdi. Positive funksjonelle tester vil  
i så måte bekrefte HIT-diagnosen. 

Oppsummering:
Heparinbruk er vanlig i norske sykehus. Det er et paradoks hvordan bruk av et blodfortynnende medikament kan  
forårsake livstruende tromboser. HIT er sjeldent, men forekommer. Det er derfor viktig å tenke på muligheten for HIT 
hos pasienter med nyoppståtte tromboser og platefall ved bruk av heparin. Hos pasienter med mistenkt HIT må heparin 
seponeres, alternativ antikoagulant settes inn og prøve til laboratorieutredning tas. Nasjonal behandlingstjeneste for 
avansert trombocyttimmunologi ved UNN Tromsø tilbyr, som eneste laboratorium i Norge, HIT-utredning bestående av 
tre nivåer tilsvarende det som tilbys internasjonalt: antistofftesting (gelkort (PaGIA) og ELISA (Heparin/PF4 IgG assay)), 
samt funksjonell test (fullblodsaggregometri med Muliplate/HIMEA). Laboratorieresultater sammenholdes alltid med 
klinikk (4T-score)



118  Abstrakt Bioingeniørkongressen 2019 Troms

NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Abstrakt sesjon 7: Samling for Bioingeniører i primærhelsetjenesten

Tittel Foreleser Tid Dag
7-1 Lønn og lønnsforhandlinger Gro Gaarder

7-2 Erfaringer fra samling i Midt-Norge Wenche Grøtan

7-3 Avvikshåndtering Line Nilsen Nygård

7-4 Rutiner for vedlikehold av medisink teknisk utstyr Ingrid Horgen

7-5 Celletellere i PHT – tolkning av plot og feilmeldinger Anni Kummeneje

7-6 Kommunebioingeniør - hva har skjedd på 4 år? Jannecke Peersen
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Sesjon 7 Samling for Bioingeniører i primærhelsetjenesten

7 – 1 Lønn og lønnsforhandlinger
Forfattere Gro Gaarder

Stilling Prosjektleder

Arbeidssted Eidsberg kommune

Vi ser på gjennomføring av lønnsforhandlinger i kommunen. Hvordan det gikk med årets lønnsoppgjør og  
forventninger knyttet til 2019 og hovedavtalen frem mot 2020. Årslønnsvekst, NITOs lønnsstatistikk og den viktige 
lønnssamtalen blir også tema i dette foredraget.
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Sesjon 7 Samling for Bioingeniører i primærhelsetjenesten
7 – 2 Erfaringer fra samling i Midt-Norge
Forfattere Wenche Grøtan
Stilling Bioingeniør
Arbeidssted Melhus legekontor

I 1997 ble den første samlingen for bioingeniører i PHT Trøndelag arrangert. Samlingen kom i stand etter at vi møtte 
hverandre på et kurs i regi av St. Olavs Hospital. Vi opplevde å ha masse spørsmål til hverandre og et stort behov for å 
diskutere løsninger og erfaringer  med hensyn til laboratoriearbeid/utstyr og ikke minst lønns- og arbeidsforhold.

Det første møte ble en stor suksess og vi har nå gjennomført årlige samlinger.

Jeg vil gjerne dele mine erfaringer om disse samlingene med dere. Hvilke temaer vi har diskutert og hvordan NITO har 
vært avgjørende for å få gjennomført samlingene. Ved hjelp av vår interne lønnsstatistikk og råd fra NITO i forhold til 
lønnsforhandlinger har vi enkeltvis og som gruppe fått hevet vår lønn.

Tilbakemelding fra deltagerne er at dette er et flott og lærerikt avbrudd i hverdagen. Vi har vært en passe stor gruppe 
og det har vært kjekt å treffe andre i samme jobbsituasjon. En viktig møteplass hvor alle kommer hjem med oppfrisket 
yrkesstolthet.
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Sesjon 7 Samling for Bioingeniører i primærhelsetjenesten
7 – 3 Avvikshåndtering
Forfattere Line Nilsen Nygård
Stilling Laboratoriekonsulent
Arbeidssted Noklus, St. Olavs hospital

Hva er avvik?
Hvordan skal avvik registreres?
Hvordan skal avvik behandles?
Hva er gevinsten med å registrere avvik på legekontoret?
Hva sier Kvalitetsforskriften?
Det er menneskelig å gjøre feil, men målet er å gjøre færrest mulig feil.
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Sesjon 7 Samling for Bioingeniører i primærhelsetjenesten
7 – 4 Rutiner for vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr
Forfattere Ingrid Horgen
Stilling Spesialbioingeniør
Arbeidssted Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Hva gjør man i primærhelsetjenesten (PHT) når et nytt instrument/instrumenter skal anskaffes og hvordan er  
rutinene for vedlikeholdet av dette/disse instrumentene?

Hva kan gjøres for å forbedre rutiner for vedlikehold ute i PHT?

Er det samarbeid mellom ulike legekontor i PHT så at man kan dra nytte av hverandre/hjelpe hverandre med  
ulike problemløsninger?  

Hva gjør man for eksempel når kontroller ikke går inn?

Deltar legekontor i PHT i eksterne program for kvalitetskontroller som for eksempel Noklus anbefaler?

I foredraget går jeg gjennom en agenda med saker som kan være til hjelp når man skal etablere gode rutiner for 
vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.

Agenda
• Brukerveiledninger
• Sjekklister
• Vedlikehold
• Opplæring
• Service
• Hvem eier instrumentet?
• Hven står for utvelgelse av instrument?
• Kontroller
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Sesjon 7 Samling for Bioingeniører i primærhelsetjenesten

7 – 5 Celletellere i PHT – tolkning av plot og feilmeldinger 
Forfattere Anni Kummeneje

Stilling Laboratoriekonsulent/bioingeniør

Arbeidssted Noklus Troms og Finnmark, Universitetssykehuset Nord-Norge,Tromsø

Celleteller er et nyttig instrument i allmennpraksis, rehabilitering, helsehus og lignende.

Vil det være situasjoner hvor celletellere som brukes i PHT ikke er gode nok til å gi korrekte svar på en pasientprøve?

Jeg ønsker i dette foredraget å få fram hvilke muligheter som ligger i å tolke svarrapportene (plot) fra celleteller.  
Både for å få et raskt svar som kan bidra til diagnostisering og videre behandling i PHT, men også informasjon til  
hjelp i vurderingen om prøven må sendes til sykehus for videre analysering.

Plot fra pasientprøver som er analysert både på sykehusinstrument og celleteller i PHT vil bli brukt som eksempler 
på problemstillinger man må være oppmerksom på. Her kan nevnes feilmeldinger ved blaster, kjerneholdige røde og 
aggregering av blodplater. Samt hvordan cellepopulasjoner ved tilstander som leukemi, infeksjoner, behandling med 
cytostatika og strålebehandling vil se ut på svarrapporten.

Preanalytiske forhold ved celletelling vil også belyses.
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Sesjon 7 Samling for Bioingeniører i primærhelsetjenesten

7 – 1 Kommunebioingeniør - hva har skjedd på 4 år?
Forfattere Jannecke Peersen

Stilling Bioingeniør

Arbeidssted Sandnes helsesenter

Jeg er bioingeniør i Sandnes kommune og kaller selv stillingen kommunebioingeniør.
Stillingen ble opprettet i 2014 og er en konsekvens av Samhandlingsreformen fra 2012.

Hva gjør så en kommunebioingeniør?

I stillingsannonsen sto følgende: 

Faktiske arbeidsoppgaver og innhold i stilling er ikke ferdig utarbeidet, da det er ønskelig at den ansatte selv skal kunne 
bidra med faglig innsikt og gode løsninger til dette. Det er likevel tenkt at stillingen skal: 
 
Bidra til rutiner, prosedyrer og kvalitetssikring innen laboratoriearbeid
Forestå opplæring av kommunens helsearbeidere innen god og sikker prøvetaking 
Forestå prøvetaking der avdelingene har utfordringer med å gjennomføre dette selv.

Jeg startet bokstavelig talt med blanke ark. Nå har drøye 4 år gått siden den gang og mye har skjedd. Vil her fortelle 
hvordan jeg har lagt opp løpet, hva jeg gjør i dag og hva jeg tenker fremover.
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Abstrakt frie foredrag

Fritt foredrag Tittel Presenterende  
forfatter Dag

M1 12.45 - 13.00  
Sesjon 1

ePraksis.no Elisabeth Ersvær

O
N

SDAG

M2 16.15 – 16.30
Sesjon 1

Er det behov for veilederutdanning i bioingeniør- 
faglig kontekst. Et samarbeidsprosjekt mellom  
institutt for bioingeniørfag, NTNU og Laboratorie- 
medisinsk klinikk, St. Olavs hospital.

Torill Dahl

M3 12.30 - 12.45
Sesjon 2

Fra Bio-rad D-10 til Bio-rad D-100, Verifisering av nytt 
instrument for analyse av HbA1c

Hilde Annie Gjertsen

M4 12.45 - 13.00
Sesjon 2

Måling av glukose i ulike rør og materialer:  
En holdbarhetsstudie

Janniche Torsvik

M5 12.45 -13.00
Sesjon 3

På jakt etter nye målsete for behandling av Staphy-
lococcus haemolyticus-infeksjonar: Oppregulering 
av sentrale virulens- og adhesjonsprotein hos S.  
haemolyticus ved kolonisering av humane  
keratinocyttar

Runa Wolden

M6 /
S41

15.30 – 15.45
Sesjon 3

Målrettede intervensjoner har ført til færre  
urinprøver til dyrkning fra sykehjem

Lise Walberg

M7 15.30 – 15.45
Sesjon 6 

Preanalytisk behandling av koagulasjonsprøver ved 
akutt hjerneslag

Thea Smedby og  
Any Joseph

M8 16.15 - 16.30
Sesjon 1

Kulturmøter på arbeidsplassen – utfordringer og 
muligheter

Sipan Sendi

TO
RSDAG

M9 11.15 - 11.30
Sesjon 2

Hver pasient sin staseslange Silje B. Brobakken

M10 16.15 - 16.30
Sesjon 2

Hva kan bioingeniøren gjøre for å skape en god opp-
levelse for pasienten før, under og etter prøvetaking?

Marte Skaare Olafsbye

M11 11.15 - 11.30
Sesjon 3

Erfaringer med utplassering av pasientnær analyser 
(PNA) på akuttmottaket ved Oslo universitetssyke-
hus Ullevål

Beth-Marie Sandaker 
Brotnov

M12 12.45 - 13.00
Sesjon 3

Determination of antibacterial activity of fatty acids, 
tridecanoic acid and sodium dodeconoate against 
Neisseria gonorrhoea, NCCP11945, in Medium  
Simulating Artificial Vaginal Fluid, in vitro

Sadaf Anwar

M13 16.15 - 16.30
Sesjon 4

Utvidelse av oppgaver for laboratoriepersonale 
innen makroskopisk undersøkelse 

Siw-Merete Langhelle

M14 
/S1

11.15 - 11.30
Sesjon 5

Økt kvalitet på blodprøvetaking tatt av  
postpersonell vil bedre pasientsikkerheten

May Lillian Ofte

M15 15.30 - 15.45
Sesjon 5

Holdbarhet INR Mette Brennhagen

M16 11.15 - 11.30
Sesjon 6

Frafall av nye blodgivere ved St. Olavs hospital Trude Henriksen og  
Kristin Borstin Molander

M17 15.30 - 15.45
Sesjon 6

Kvalitetskontrollstudie m.ht transfusjon av  
blodkomponenter (endret fra 14.30)

Randi Solskjær  
Tømmervåg



126  Abstrakt Bioingeniørkongressen 2019 Troms

NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

M18 10.30 - 10.45
Sesjon 1

Randomized controlled trial of fecal microbiota 
transplantation in severe obesity

Hege Marie Hanssen

FREDAG

M19 10.45 - 11.00
Sesjon 1

Hvordan rapporteres hemolyserte blodprøver i  
nordiske sykehuslaboratorier

Gro Gidske

M20 10.30 - 10.45
Sesjon 2

Effekt av anti-revmatisk behandling på bioimarkører 
relatert til aterosklerose

Gia Deyab

M21 12.00 - 12.15
Sesjon 2

Velkommen til oss - standardisering av hospitering 
på laboratoriene i Bodø

Tove Hvassing

M22 12.00 - 12.15
Sesjon 4

Warthin Starry/Steiner - fargen som skulle sette  
tenkeferdigheter og tålmodighet på prøve

Tonje Ødegård Olsen

M23 09.00 - 09.15
Sesjon 6

Sykdom hos blodgiver etter blodgiving; hvordan 
ivareta pasientsikkerheten?

Ingvild Teigum
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Fritt foredrag Bioingeniørkongressen 2019
M – 1 ePraksis.no
Forfatter Elisabeth Ersvær 

Irene Nygård, Kari Rostad, Anita Ryningen, Aud V. Hansen, Solveig Wangsholm, Anne Grete 
Eriksen, Anita Ryningen, Lise B Gundersen, Turid Aa Braseth og Gry Sjøholt

Bioingeniørutdanningen
Høgskolen på Vestlandet
Elisabeth.Ersver@hvl.no

Bioingeniør er en helseprofesjon der utdanningen er pålagt å tilby studentene praktisk ferdighetstrening ved ulike  
medisinske laboratorier (Rammeplan for bioingeniørutdanning, 2005). Interne laboratoriekurs og eksterne praksis- 
studier skal utgjøre minimum 35 % av den treårige utdanningen. Praksisstudiene er en viktig læringsarena i autentiske 
faglige situasjoner under veiledning av erfarne bioingeniører. Ved bioingeniørutdanningen, HVL har man utviklet en 
nettside, ePraksis.no, med informasjon om praksisstudiene og ulike e-læringsressurser som benyttes i praksis- 
undervisningen. 

På medisinske laboratorier benyttes ofte avansert automatisert instrumentering og bioingeniørstudentene har før 
innføring av ePraksis.no kun hatt begrenset adgang til informasjon om håndtering av disse instrumentene i forkant av 
praksisstudiene. ePraksis.no ble utviklet for å lette informasjonen til studentene om praksis i studiet, forberede de  
bedre til praksisstudiene, øke læringsutbyttet hos studentene og dermed å heve kvaliteten på utdanningen.
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Fritt foredrag Bioingeniørkongressen 2019
M – 2 Er det behov for veilederutdanning i bioingeniørfaglig kontekst? 

- Et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for bioingeniørfag, NTNU og  
Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs hospital

Forfattere Torill Dahl og Elin Skånøy

Ruth-Anne Larsen, Ida Erlandsen
Bioingeniører 

Laboratoriemedisinsk klinikk  
St. Olavs hospital 
torill.dahl@stolav.no og Elin.Skanoy@stolav.no

Bakgrunn
Laboratoriemedisinsk klinikk (LMK) ved St. Olavs hospital og Institutt for bioingeniørfag (IBF) ved NTNU søkte i 2017 om 
utlyste midler fra Helse Midt-Norge til et prosjekt med mål om å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter 
i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. 
Prosjektets mål var å styrke veilederkompetansen til ansatte som veileder studenter i eksterne praksisstudier i sykehus-
laboratoriene. LMK og IBF ønsket sammen å utvikle et studiepoengs-givende emne innen praktisk – teoretisk  
profesjonsveiledning for bioingeniører. 

Materiale og metode
Prosjektets startet med å avdekke behovet for veilederkompetanse blant bioingeniører. Undersøkelsen viste at mange 
av bioingeniørene som hadde gjennomført veilederutdanning beregnet på andre helseprofesjoner, opplevde at det var 
vanskelig å overføre kompetansen til veiledningssituasjoner i en bioingeniørfaglig kontekst.  
Dette ble utgangspunktet for opprettelsen av et veilederkurs for bioingeniører. 
Læringsutbyttebeskrivelser ble utformet og en kursplan ble skissert. 
Kurset var samlingsbasert med fokus på forankring av veiledningsteori, som videre ble knyttet opp mot praktiske  
veiledersituasjoner i laboratoriene. 

Resultat og gevinster
Resultatene viste at deltakerne i pilotgjennomføringen var fornøyde med innhold og gjennomføring, og at de  
vurderte sin egen kompetanse i veiledning som betraktelig høyere etter kurset enn før. Høyere kompetanse førte til at 
den enkelte veileder opplevde ny trygghet og mestring i rollen som veileder. Kjennskap til studentenes faglige ståsted 
bidro også til denne opplevelsen.
Kvaliteten på veiledning av studenter i praksisstudier økte, hvilket påvirket den totale undervisningskvaliteten positivt. 

Konklusjon
Med bakgrunn i dette ble et 10 studiepoengs mastergradsemne, «Veilederutdanning for praksisveiledere – bioingeniør», 
etablert ved IBF på fast basis. Emnet tilbys via seksjon NTNU–Videre. 
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Fritt foredrag Bioingeniørkongressen 2019
M – 3 Fra Bio-rad D-10 til Bio-rad D-100, Verifisering av nytt  

instrument for analyse av HbA1c
Forfatter Hilde Annie Gjertsen og Laila Marie Haram

Bioingeniører
Medisinsk biokjemi  
Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus 
Hilde.A.Gjertsen@helse-mr.no

Introduksjon
D-10 og D-100 benytter HPLC teknikk med ionebytte for kvantitering av HbA1c.
Behov for effektivisering og nytt instrument resulterte i at vårt laboratorium valgte å oppgradere til D-100.  
I studien gjør vi rede for verifisering og konsekvenser ved oppgradering til nytt instrument. 

Materiale og metoder
Nasjonalt krav til presisjon for at analysen kan brukes som diagnostisk markør er CV ≤ 3% og tillatt totalfeil ≤±10%.  
Resultatene av metodesammenligning ble vurdert statistisk og klinisk. 
Vi verifiserte
riktighet ved bruk av Noklus sitt EQA-kontrollmateriale for HbA1c og tillatt totalfeil ved bruk av internt  
kontrollmateriale. 
presisjon i serie (repeterbarhet) ved bruk av pasientprøve med lav og høy verdi
presisjon fra dag til dag (reproduserbarhet) ved bruk av internt kontrollmateriale
metodesammenligning ved bruk av tilfeldige pasientprøver
referanseområde ved bruk av prøver fra friske individer
Videre vurderte vi brukervennlighet, analysetid og andre fordeler ved overgang til nytt instrument. 

Resultater
Resultatene oppfyller nasjonale krav for presisjon og tillatt totalfeil, og analysen er dermed godkjent som diagnostisk 
markør. Verifiseringen viste at dagens referanseintervall var for vidt. Derfor ble verifiseringen utvidet fra 20 til 120  
referanseindivid med spredning i alder og kjønn. 
Fordeler ved overgang fra D-10 til D-100: 
Kortere tid på oppvarming, færre kalibreringer, økt plass til innmating, klogfilter, redusert analysetid, autovalidering, 
og mulighet for reagensskift i status «Running» bidrar til raskere turnover. Økt totalareal-range og redusert påvirkning 
fra Hb-varianter gir redusert tidsbruk på vurdering av kurver. Kortere analysetid og oppsug av prøve dypere i prøverør 
reduserer tid brukt på reanalysering av prøver grunnet forhøyet SR.

Konklusjon  
Analyseinstrument Bio-Rad D-100 ble verifisert til bruk i rutinearbeid og instrumentet forventes å gi  betydelig 
effektiviseringsgevinst.
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Fritt foredrag Bioingeniørkongressen 2019
M – 4 Måling av glukose i ulike rør og materialer: En holdbarhetsstudie 
Forfattere Janniche Torsvik1,2, 4

Ingjerd Hauvik1,2, Marit S Sylte3,4, Astrid-Mette Husøy5,6

Fagbioingeniør, overingeniør3, spesialbioingeniør5, PhD4, dr.scient6

Haukeland universitetssjukehus, 
Seksjon for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) 
Janniche.torsvik@helse-bergen.no

Introduksjon 
For å stille diagnosen diabetes mellitus er det anbefalt å måle HbA1c. Ved mistanke om svangerskapsdiabetes kan ikke 
HbA1c brukes etter uke 16, og disse pasientene må derfor ta en glukosebelastning for å få satt diagnosen. De aller fleste 
glukosebelastninger blir nå utført i primærhelsetjenesten.

Når glukosemålinger skal brukes til diabetesdiagnostikk settes det ekstra krav til prøvetakingen. Anbefalt prø-
vemateriale er plasma, og prøven må kjølesentrifugeres så raskt som mulig etter prøvetaking. Siden de fleste 
glukosebelastningene blir utført i primærhelsetjenesten skaper det utfordringer, da ikke alle legekontor har tilgang 
til kjølesentrifuger og is.  Fc-MIX (Greiner bio-one) er spesialrør for glukosemålinger. Rørene er tilsatt kjemikalier som 
stopper nedbryting av glukose umiddelbart, og rørene kan oppbevares usentrifugerte i romtemperatur i 24 timer. Det 
har likevel vist seg at disse rørene ikke er helt optimale. Holdbarheten av glukose er svært avhengig av god blanding 
av disse rørene rett etter prøvetaking, og vi har fått indikasjoner på at dette ofte ikke blir gjort riktig.  Vi ønsker derfor å 
undersøke om trombinrør med gel kan være et godt alternativ til Fc-MIX-rørene. Trombinrør kan sentrifugeres 5-7 min 
etter prøvetaking, og vi håper at det er så kort tid at vi ikke ser en signifikant reduksjon i glukoseverdien. 

Material og metode  
30 friske og 30 pasienter med diabetes tappes. Vi sammenligner glukosemålinger fra disse rørene: Li-heparin (is),  
Fc-MIX (RT), serum med gel (RT), trombin med gel (RT) og EDTA (RT). Glukosen måles ved tid 0, 6T og 24T. EDTA-rør  
tas med for å analysere leukocytter og trombocytter.

Resultater 
En pilotstudie med 5 friske deltakere viste at ved dårlig blanding av FC-MIX-rør synker glukosen betydelig mer  
enn ved god blanding etter 24 timer. Vi er derfor i gang med en utvidet studie som utføres av bachelorstudenter  
ved Bioingeniørutdanningen i Bergen. 
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Fritt foredrag Bioingeniørkongressen 2019
M – 5 På jakt etter nye målsete for behandling av Staphylococcus haemolyti-

cus-infeksjonar: Oppregulering av sentrale virulens- og adhesjonsprotein 
hos S. haemolyticus ved kolonisering av humane keratinocyttar

Forfattere Runa Wolden1,6 

Doktorgradsstudent6 

Maria Pain1,6, Roger Karlsson2,3,7, Anders Karlsson2,7, Elizabeth G Aarag Fredheim4,7, Jorunn 
Pauline Cavanagh1,5,7.1  PhD7, UiT, Pediatrisk infeksjonsgruppe, Det helsevitskaplege fakultet, 
Tromsø2 Nanoxis Consulting AB, Göteborg, Sverige, 3 Göteborgs universitet, Avd. för infekti-
onssjukdomar, Institutionen för biomedicin, Sahlgranska Akademin, Göteborg, Sverige, 4 UiT, 
Mikrobiell farmakologi og populasjonsbiologi (MicroPop), Tromsø5 Universitetssjukehuset 
Nord-Norge HF, Barne- og ungdomsavdelinga, Tromsø, 
runa.wolden@uit.no

Bakgrunn
Koagulase negative stafylokokkar (KNS) er i utgangspunktet lite virulente bakteriar, men er ein hyppig årsak til sepsis 
hos pasientar med svekka immunforsvar, som premature barn og kreftpasientar. Ein av dei hyppigaste isolerte KNS- 
artane i blodkultur er Staphylococcus haemolyticus. Denne har evne til å danne biofilm, og er også ofte multiresistent, 
noko som gjer behandling vanskeleg. Sekrerte og overflateuttrykte protein er avgjerande faktorar for virulens hos  
patogene bakteriar. Hos S. haemolyticus har ein lite kjennskap til kva slags protein som er viktige for adhesjon og  
infeksjon. Identifikasjon av overflateprotein som er involvert i kolonisering og seinare ein invasiv livsstil kan  
sannsynlegvis nyttast i nye tilnærmingar for å kjempe mot infeksjonar. 

Hensikt
Kartlegge endringar i uttrykket av overflateprotein (opp- og nedregulering) etter S. haemolyticus-kolonisering av  
humane keratinocyttar (HaCaT). 

Metode
Barbering av overflata hos S. haemolyticus vart utført for å kartlegge endringar i uttrykket av overflateprotein etter  
koinkubering med HaCaT. Eit klinisk isolat av S. haemolyticus vart koinkubert med HaCaT-celler før barbering av over- 
flata av bakteriecella. Teknikken som vart brukt til dette er ein lipidbasert proteinimmobiliserings (LPI) flowcelle- 
teknologi. Proteinidentifisering og kvantifisering vart utført etter merking med Tandem Mass Tags (proteinmarkørar)  
følgd av væskekromatografi tandem massespektrometri (LC-MS/MS). Opp- og nedregulering av protein vart basert  
på utrekning av fold change (FC), henta frå relativ intensitet av proteinmarkørar og som reflekterer forskjellar i  
proteinuttrykket. 

Restultat
Overflatebarbering av bakteriar koinkubert med HaCaT-celler resulterte i identifisering av 319 protein totalt ved hjelp  
av LC-MS/MS. Samanlikna med bakteriar IKKJE inkubert med HaCaT-celler var 59 protein (18,5 %) oppregulert og  
77 protein (24,1 %) nedregulert. Blant dei 18 sterkast oppregulerte proteina vart det funne seks adhesjons- og/eller  
virulensprotein. 

Konklusjon
Kombinasjonen av metodar med kolonisering av humane celler og overflatebarbering av bakteriane er eit viktig  
verktøy for å studere vert-mikrobeinteraksjonar. Fleire adhesjons- og/eller virulensprotein vart oppregulert ved  
S. haemolyticus-kolonisering av HaCaT-celler. 

mailto:runa.wolden@uit.no
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M – 6/ S – 41 Målrettede intervensjoner har ført til færre urinprøver til dyrkning fra sykehjem
Forfattere Lise Walberg og Kari van den Berg

Laboratoriekonsulenter
Noklus Oppland, Sykehuset Innlandet, Gjøvik
Noklus Hedmark, Sykehuset Innlandet, Elverum
lise.walberg@sykehuset-innlandet.no

Introduksjon
Sykehjemsbeboere har ofte bakterier i urinen uten at de har urinveisinfeksjon (UVI).
Asymptomatisk bakteriuri (ABU) skal ikke behandles. Både UVI, ABU og forurensning gir positiv
dyrkningsprøve. Urinprøver må derfor kun rekvireres ved kliniske symptomer og tas og behandles
riktig.
I «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i heletjenesten» er målet å redusere antibiotikabruk
med 30 % innen 2020. Flere tiltak er igangsatt. Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) hadde
oppstartskonferanse for RASK (Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene) i Hedmark og
Oppland i 2017. Tema var retningslinjer for antibiotikabruk, korrekt diagnostikk og forebygging av
infeksjoner. Urinveisinfeksjon var et viktig tema.
I 2016 og 2017 var «Urinveisinfeksjon med fokus på urinprøven» hovedtema i Noklus. Ulike tiltak
er gjennomført for å sikre at urinprøvene tas på riktig indikasjon og at rutiner for prøvetaking og
prøvebehandling forbedres.

Materiale og metode
Vi har sett på når de ulike intervensjoner er igangsatt. Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi i
Sykehuset Innlandet har bidratt med tallmateriale over antall urinprøver til dyrkning og resultater.
Vi ville se om målrettet intervensjon fra ASP og Noklus har ført til færre urinprøver til dyrkning og
færre prøver med blandingsflora i sykehjemmene i Hedmark og Oppland fra 2015 til 2018.

Resultater
Resultatene er presentert på en tidslinje der de ulike intervensjoner er satt inn sammen med
grafer over antall urinprøver til dyrkning per rekvirent. Vi har brukt tall for 2015, 2016 og 2017.
Tidslinjen viser at antall prøver per rekvirent i sykehjem er redusert. Prosent prøver med
blandingsflora er også redusert i sykehjem.
I resten av primærhelsetjenesten har antall urinprøver til dyrkning per rekvirent økt noe. Der er
det igangsatt færre intervensjoner enn mot sykehjem.

Konklusjon
Undersøkelsen viser at intervensjonene fra ASP og Noklus har ført til redusert antall urinprøver til
dyrkning fra sykehjem i Hedmark og Oppland fra 2015 til 2018. Prosent prøver med blandingsflora
(sannsynlig forurensning) er også redusert. Det kan tyde på at urinprøver i større grad tas på riktig
indikasjon og at prøvetakings- og prøvebehandlingsrutiner er forbedret. Dette har med stor
sannsynlighet ført til at færre sykehjemsbeboere har fått unødvendig antibiotikabehandling for
ABU.

mailto:lise.walberg@sykehuset-innlandet.no
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M - 7 Preanalytisk behandling av koagulasjonsprøver ved akutt hjerneslag  
Forfattere Thea Smedby og Any Joseph

Bioingeniører
Laboratoriemedisin 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
thea_smedby@hotmail.com og anyjoseph1@hotmail.com 

Vi ønsker å presentere vår bacheloroppgave som ble skrevet ved Universitetet i Tromsø våren 2018. Oppgaven er  
utlevert av seksjon for koagulasjon ved Laboratoriemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø. 
Hensikten med oppgaven var å undersøke om forandringer i sentrifugeringstiden påvirker koagulasjonsanalysene  
PT-INR, APTT og fibrinogen. Hvordan blir kvaliteten av plasma etter sentrifugering i 5 minutter sammenlignet med  
sentrifugering i 15 minutter? Problemstillingen er relevant for å bedre kvaliteten på laboratorietjenester for pasienter 
med akutt hjerneslag ved UNN som avventer trombolysebehandling. For å undersøke hvordan vi kan spare 10 minutter 
i den preanalytiske fasen har vi nedjustert sentrifugeringstiden på prøvemateriale fra 28 deltakere. På instrumentet 
STA-R Evolution analyserte vi først PT-INR, APTT og fibrinogen, deretter ble plasma kvalitetskontrollert for residuale 
blodceller på Sysmex XN-1000. 

Statistiske metoder ble anvendt for å evaluere om den nye sentrifugeringstiden samsvarer med dagens rutine.  
Resultatene viste at endring i sentrifugeringstiden ikke overstiger tillatt analytisk variasjon for hver enkelt koagula-
sjonsanalyse, samt at antall målte residuale celler var innenfor gitte krav. Vi konkluderte med at sentrifugering i 5  
minutter ikke er klinisk signifikant forskjellig fra sentrifugering i 15 minutter.

mailto:thea_smedby@hotmail.com
mailto:anyjoseph1@hotmail.com
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M – 8  Kulturmøter på arbeidsplassen – utfordringer og muligheter
Forfatter Sipan Sendi

Bioingeniør  
Avdeling for medisinsk biokjemi,   
Stavanger universitetssykehus

De fleste bioingeniører i dag har en arbeidsplass preget av språklig, kulturelt mangfold både i forhold til kollegaer,  
andre ansatte ved sykehuset, pasienter og pårørende. Dette er en stor ressurs, men kan også by på utfordringer.  
Hvordan forholder vi oss til og takler dette mangfoldet? 

I dette foredraget vil jeg belyse denne tematikken teoretisk og knytte dette til praktiske erfaringer gjennom mitt arbeid 
som bioingeniør og tolk i mer enn 20 år. 

Kunnskap om interkulturell kommunikasjon og et reflektert forhold til språk, identitet og kultur, skaper større forståelse 
– kan hindre diskriminering og bidra til å skape gode arbeidsmiljø.
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M – 9 Hver pasient sin staseslange
Forfatter Silje Bævre Brobakken

Overbioingeniør 
Preanalyse 
Sykehuset Innlandet HF Gjøvik 

Er det noen bioingeniører som har gått på morgenrunde og IKKE tenkt at det er litt ekkelt å bruke en staseslange  
på en nydusjet pasient rett etter å ha brukt den på en som er kjempesvett?

Dette temaet har vi stadig vekk vært innom på Gjøvik. Ikke nå lenger. En kollega sa en gang at pasientene skulle ha  
hatt hver sin staseslange.

Hva må til for at vi skal få til dette? Hvem må involveres? Hva koster det? Hvor mye jobb er det? Hvordan få alle  
involverte til å gjøre en innsats? Vil det ha noen effekt som smittevern?
Problemer underveis? Ja, noen uventede også.

Hvordan går det nå? Bra! Hadde det effekt på smittevern? Det er ikke påvist at staseslanger smitter, men det føles  
bedre og pasientene er fornøyde. Og ryktet har spredd seg. Sannsynligvis via samtaler og «networking» på kurs.  
Nå har fler spurt om hvordan jeg gikk frem og jeg håper dette kan bli det vanlige på norske sykehus.
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M – 10 Hva kan bioingeniøren gjøre for å skape en god opplevelse for pasienten 

før, under og etter prøvetaking?
Forfatter Marte Skaare Olafsbye

Overbioingeniør/spesialbioingeniør
Medisinsk biokjemi og blodbank 
Akershus universitetssykehus Kongsvinger sykehus
msolafsbye@online.no

Introduksjon
Utdype situasjonen rundt prøvetakingen ved å belyse bioingeniørens rolle i et samhandlingsperspektiv med pasienten.

Materiale og metoder
Det jeg har sanset, observert og erfart (empiriske data) i mitt daglige arbeid med blodprøvetaking ved laboratoriets 
poliklinikk, er grunnlaget for abstraktet. Fire prøvetakingssituasjoner er materialet jeg har reflektert over.

Kvalitativ metode er brukt for å undersøke mine observasjoner og erfaringer.
Kvalitativ metode er anvendelig for å belyse hvordan mennesker opplever, erfarer, tror, mener og tenker om ulike  
situasjoner.

Induktiv metode er også benyttet. Induksjon dreier seg om slutninger fra det individuelle til det allmenne, fra  
enkeltobservasjoner til generaliserte slutninger-teori.

Resultater
Medmenneskelige faktorer som tillit, trygghet, empati, respekt og samhandling er viktig i forbindelse med  
pasienthåndtering. 

Konklusjon
Viktig å vise engasjement og interesse når du møter pasienten. Smil hvis situasjonen tillater det.  
Opparbeid tillit og god samhandling. 

Empati, omsorg, godhet, medmenneskelighet, tålmodighet og bioingeniørfaglig kunnskap er faktorer som bidrar  
til at pasienten kan sitte igjen med positive erfaringer i møtet med bioingeniøren. Bioingeniøren må se og respektere 
hele pasienten i sitt daglige arbeid.

mailto:msolafsbye@online.no
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M – 11 Erfaringer med utplassering av pasientnær analyse (PNA) på akuttmottaket  
ved Oslo universitetssykehus Ullevål

Forfatter Beth Brotnov

Enhetsleder
Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi
Oslo universitetssykehus Ullevål

Introduksjon
Enhet for molekylærdiagnostikk og virolog (MoV) fikk en henvendelse fra akuttmottaket om ønske om PNA (pasientnær 
analyse) for hurtigdiagnostikk på influensa. De ønsket raskere svar og avklaring av isolasjonsbehov for forbedret syke-
huslogistikk. OUS har prosedyren; PNA - kvalitetssikring av pasientnær analysering (PNA) innen det mikrobiologiske 
fagområdet.
Med bakgrunn i denne prosedyren ble det opprettet et prosjekt for uttesting av PNA for hurtigdiagnostikk på influensa 
og RS. Instrumentet Cobas LIAT ble valgt på grunnlag av tre kriterier: mulighet for online oppkobling, brukervennlighet, 
kvalitet.

Prosjektet hadde to hovedmål
Vurdere kvaliteten på instrumentet ved å sammenligne resultatene mot dagens rutine med in-house RT-PCR som  
utføres på laboratoriet. 
Vurdere brukervennligheten, det var primært leger som skulle utføre analysen, og det var viktig å få erfaring hvordan 
ikke-laboratoriepersonell mestret bruk av et PNA instrument. Det ble gjort kontinuerlig evaluering underveis og MoV 
har ansvaret for verifiseringen. 

Materialet og metode
Det ble gjort en enkel verifisering mens apparatet sto på laboratoriet. 
Apparatet ble så plassert ut på akuttmottaket. En superbruker sto for opplæring av de ansatte i akuttmottaket.  
Nasofarynx prøver på UTM ble tatt av pasienter og testet på PNA instrumentet, samme prøve ble analysert i rutinen  
på laboratoriet.
200 pasienter ble testet i prosjektperioden. 

Resultater
Instrumentet viste godt samsvar med rutinediagnostikken. Data vil bli presentert. 
Ikke-laboratoriepersonell opplevde instrumentet som enkelt å bruke og resultatene viser at de tolket svarene riktig.

Konklusjon
Avdeling for mikrobiologi ser viktigheten av å være tidlig med prosessen og ha en delaktighet, slik at ansvarsforhold 
vedrørende igangsetting av PNA er ivaretatt. 

Det var et godt samarbeid på tvers av profesjonene, med tett dialog underveis. Dette var et tverrfaglig samarbeid  
mellom ulike avdelinger ved OUS Ullevål.
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M – 12 Determination of antibacterial activity of fatty acids, tridecanoic acid and  

sodium dodeconoate against Neisseria gonorrhoea, NCCP11945, in Medium  
Simulating Artificial Vaginal Fluid, in vitro

Forfatter Sadaf Anwar

Bioingeniør 
Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Mikrobiologisk avdeling 
Oslo universitetssykehus Ullevål sadanw@ous-hf.no

Introduction
Sexually transmitted infections (STI) are a major health concern, which can show its assortment according to its  
epidemiology, clinic and ethology; over 30 bacterial, viral and parasitic pathogens have been associated with sexual 
transmitted diseases reported by World Health Organization (2012). These infections may give rise to more serious 
disorders such as infertility, ectopic pregnancy, adult mortality and foetal and neonatal illness.  Gonorrhoea, caused 
by infection with the Gram-negative diplococcus, Neisseria gonorrhoea (N. gonorrhoea), is the second most common 
bacterial STI in the UK, with nearly 44,676 diagnoses in 2017. A relative short duration of infection caused by bacteria 
makes it concerted only in specific subgroups of the population that have higher rates of partner change, concurrent 
partnership or where there is particularly poor access to treatment. Given the global nature of gonorrhoea, the high 
rate of usage of antimicrobials, suboptimal control and monitoring of antimicrobial resistance (AMR) and treatment 
failure, it brings a slowdown in treatment guidelines in most geographical areas. Gonococcus also got an extraordinary 
capacity to develop itself and retain AMR, which can cause severe complications in near future and will merge as a silent 
epidemic. A scheme to prevent this developing resistance is to apply other antimicrobial agents than antibiotics, and 
this study investigated it through use of two fatty acids; tridecanoic acid and sodium dodeconoate against N.gonor- 
rhoea strain NCCP11945. 

Materials 
Oxoid GC- agar plates, GC broth, Medium Simulating Vaginal Fluid (MSVF) and slug’s mucosal membrane.
 
Methods  
Log reduction assay and Slugs Mucosal Irritation (SMI) Assay1 

Results
The results indicated that tridecanoic acid was the only potent antimicrobial agent, causing maximum killing of viable 
gonococcal cells by 7.8 log reduction.  Results from slug irritation assay only showed a high mean mucus production 
due to presence of sodium dodeconoate; however, the protein release for both fatty acids (lactate dehydrogenase) was 
< 3 nmol. 

Conclusion
This study has shown that tridecanoic acid showed anti-gonococcal activity against N. gonorrhea at 7.8 log reduction, 
in MSVF. In Slug Mucosal Irritation (SMI) assay, both tridecanoic acid and sodium dodeconoate showed very low levels 
(< 3 nmol) of lactate dehydrogenase release after treatment. To fully establish whether sodium dodeconoate and  
tridecanoic acid can be used to prevent the vaginal infections caused by N.gonorrhoea, further research among these 
compounds is needed. Furthermore, the irritation potency of these fatty acids has only been tested in vitro, so an in 
vivo test is required to be sure that no mucosal irritation occurs.  
1An assay used for evaluation of irritation potency of mucosal membrane after treatment with 
specific fatty acids. Increased mucus production= increased incidence of irritation in slug’s mucosal membrane.  
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M – 13 Utvidelse av oppgaver for laboratoriepersonale innen  

makroskopisk undersøkelse
Forfatter Siw-Merete Langhelle

Bioingeniør 
Avdeling for patologi, Haukeland universitetssjukehus HF  
siw-merete.langhelle@helse-bergen.no 

Ved oppstart av prosjektet ble makroskopisk undersøkelse av større preparater i all hovedsak gjort av leger i spesialise-
ring (LIS), mens makroskopisk undersøkelse av små preparater gjøres personale ansatt ved Seksjon for histologi i labo-
ratorietekniske stillinger. LIS som gjør makroskopisk undersøkelse er assistert av laboratorieteknisk personale som har 
sin arbeidsplass i biopsi mottaket ved avdelingen.

Kombinasjonen av utviklingen en ser innenfor patologifaget og en stadig økende prøvemengde, gjør at man må se på 
løsninger for hvordan man kan løse arbeidsoppgavene på en optimalisert måte. 
Den norske legeforening/Den norske patologiforening utarbeider i disse dager nye kompetansemål for LIS. I innføringen 
av disse gjør at det er behov for å se på løsninger som bidrar til å frigjøre tid for leger i spesialisering slik at ressursene 
blir brukt optimalt i spesialistutdanningen. 
Samtidig er det behov for å se på løsninger som kan gi økt forutsigbarhet i prøveflyten på laboratoriet gjennom større 
fleksibilitet som følge av økt tilgang på personell som kan utføre aktuelle oppgaver. En annen faktor som vil kunne føre 
til bedret prøveflyt er at makrobeskjæringen gjøres av personale som kjenner påfølgende prosesser i laboratoriet bedre 
og dermed kan tilpasse den makroskopiske undersøkelsen på en slik måte at den er bedre egnet for laboratoriets opti-
male flyt.

Prosjektet er også forventet å kunne gi økt motivasjon gjennom kompetanseheving for laboratoriets personale, samt 
lavere kostnader knyttet til makroskopisk undersøkelse. Man ser også for seg at man vil kunne oppnå kortere svartider 
gjennom frigjøringen av legetid til mikroskopisk diagnostikk.

Preparater som inngår i prosjektet
• Galleblære
• Appendiks
• Lipom
• Cervixkon
• Prostata – med glandula
• Uterus – med og uten adneks
• Cervixamputat ved descens
• Mammareduksjon
• Placenta

Det at makrobeskjæring gjort av laboratoriepersonell er av samme kvalitet som makrobeskjæring gjort av LIS er satt 
som en forutsetning for implementering av prosjektet i daglig rutine. Det er laget en opplæringsplan hvor fagansvarlig 
overlege eller erfaren LIS lærer opp laboratoriepersonell etter prinippet «see one, do one, teach one». Dette har vist seg 
å fungere bra.
Ett år ut i prosjektet viser erfaringene våre at makrobeskjæringen gjort av laboratoriepersonell holder samme kvalitet 
som den gjort av LIS. Laboratoriepersonell som deltar i prosjektet opplever det som motiverende å få lære noe nytt. LIS 
mener også at prosjektet har vært positivt for dem i og med at det er frigjort mer tid til mikroskopisk diagnostikk. 
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Økt kvalitet på blodprøvetaking tatt av postpersonell  
vil bedre pasientsikkerheten

Forfattere May Lillian Ofte1,2

Solveig Haugstad3, Astrid-Mette Husøy1,4

MSc2, spesialbioingeniør1, Fagbioingeniør3, PhD4

Haukeland universitetssjukehus, 
Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi 
may.lillian.ofte@helse-bergen.no

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) ved Haukeland universitetssjukehus jobber kontinuerlig med  
å forbedre prøvetakingsprosessene og laboratorietjenestene i tråd med Helse Bergen sitt mål om å «videreutvikle og 
sikre riktig bruk av laboratorietjenester». I 2018 startet MBF et såkornprosjekt for å kartlegge frekvente hendelser ved 
blodprøvetaking utført av postpersonell. Målet for prosjektet er å øke pasientsikkerheten og forbedre prøvetakings- 
prosessene. 
Blodprøvetaking har tradisjonelt blitt utført av bioingeniører. I dag er venøs blodprøvetaking delegert til postpersonell 
ved enkelte avdelinger. Delegeringen har senket arbeidspresset ved laboratoriet, men har samtidig ført til utfordringer 
i form av frekvente hendelser. Frekvente hendelser er hyppige feil som fører til forsinkelser og ekstraarbeid, men mer 
alvorlig er at feilene kan medføre økt risiko for pasientsikkerheten. Hyppige feil som registreres er f.eks. hemolyse, 
underfylte rør, koagel og feil plassering av etikett (analyseinstrumentet kan ikke lese etiketten). Feilene er kartlagt ved 
manuell registrering eller ved uthenting av data fra laboratorieinformasjonssystemet. De registrerte feilene er knyttet 
mot enhetene der feilene oppstod og fulgt opp av observasjoner av prøvetaking ved utvalgte enheter.

Enkelte feil er overrepresentert hos postpersonell sammenlignet med laboratorieansatte og spesielt to feil er over- 
veiende: uleselige etiketter og hemolyse. I løpet av én måned mottok laboratoriet 569 prøverør der strekkoden på  
etiketten ikke kunne leses av analyseinstrumentet. Feilen fører til at prøverørene må merkes på nytt, dette kan gi en økt 
risiko for ombytting av prøverør. Av totalt 50 avdelinger var det 6 avdelinger som stod for 67 % av feilene vedrørende 
etikettplassering. Videre ble det registrert hemolyse i 534 prøver i løpet av to måneder, 318 av prøvene måtte forkastes 
fordi prøven var for sterkt hemolysert. 213 av de forkastede prøvene var fra én avdeling. Feilen fører til at pasienten må 
ta ny blodprøve.

Ved å fokusere forbedringsarbeidet på de hyppigste feilene, kan antall feil reduseres drastisk. Laboratoriet er i kontakt 
med avdelinger som tar blodprøver for å utbedre feilene. Økt kvalitet på blodprøvetaking tatt av postpersonell vil bedre 
pasientsikkerheten. 
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Forfattere Mette Brennhagen

Fagbioingeniør
Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, 
Sykehuset Innlandet,HF Gjøvik  
mette.Brennhagen@sykehuset-innlandet.no

Vårt laboratorium har operert med 72 timers holdbarhet på INR. Dette har vi ingen dokumentasjon på og gjennomfører 
derfor nå et holdbarhetsforsøk på INR.
Sykehuset Innlandet bytter ut STAR Evolution med ACL TOP. Holdbarhet analyseres på ACL TOP med SPA + reagens fra 
Bergman.

Prøvene oppbevares i romtemperatur og sentrifugeres og fryses til forskjellige klokkeslett. Baserer oss på Noklus’  
nasjonalt prosjekt standardisering av holdbarhetsforsøk. Vi er nå i siste fase av innsamling av prøvemateriale og  
analysering vil skje i batch etter dette.
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Forfattere Kristin B. Molander og Trude Henriksen

Tonje Tømmerås
Bioingeniører 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin  
St. Olavs hospital HF
kristin.borstin.molander@stolav.no

Introduksjon
Fra den daglige rutinen opplever vi at flere av de som melder seg som blodgivere ikke møter opp til sin første time  
(nyregistrering). Vi opplever også at flere av de som har vært til nyregistrering og blitt godkjent, ikke kommer for å gi 
blod. Det kan være flere årsaker til at giverne faller fra, som for eksempel at motivasjonen endrer seg, flytting eller  
ventetid fra innmelding til innkalling.

Vi ønsker å gjøre en studie på dette ved å bruke materiale fra Blodbankens datasystem, ProSang, for året 2017. Studien 
vil si noe om hvor mange blodgivere som må verves hvert år for å sitte igjen med ønsket antall. I 2017 var målet å verve 
1500 nye blodgivere.

Materiale og metode 
Ved hjelp av søkefunksjoner i blodbankens datasystem, får vi en oversikt over antallet som ikke har møtt til  
nyregistrering, og antallet som ikke har møtt til blodgivning. 
Dette tallmaterialet danner grunnlaget for undersøkelsen.
 
Resultater
Denne studien vil vise at en stor del av de som melder seg ikke møter til nyregistrering. Den vil også vise andelen som 
etter nyregistrering ikke møter opp til blodgivning. 

Konklusjon
Det er kjent at mange nye blodgivere faller ut av systemet før første blodgivning. Fram til nå har dette tallmaterialet 
vært ukjent. Resultatene fra denne undersøkelsen kan gi oss et grunnlag for å vurdere behovet for å verve et større  
antall blodgivere i framtiden, og videre hjelpe oss til å forstå hovedgrunnene til at vi mister disse nye potensielle givere.
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Fritt foredrag Bioingeniørkongressen 2019
M – 17 Kvalitetskontrollstudie m.ht transfusjon av blodkomponenter
Forfattere Randi Solskjær Tømmervåg

Fagbioingeniør med spesialistgodkjenning i immunologi og transfusjonsmedisin
Avdeling for medisinsk biokjemi
Helse Møre og Romsdal HF Kristiansund sjukehus
Mona Høysæter Fenstad, MD/PhD, overlege ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedi-
sin St. Olavs hospital HF
randi.s.tommervag@helse-mr.no

Introduksjon
Tiårsrapporten fra den norske hemovigilans-gruppen  for perioden 2004-2013 viste at det var rapportert feiltransfundert 
blod 8,2 ganger per 100 000 transfunderte enheter blod (213 totalt).  Dette inkluderte tilfeller der blodkomponenter ble 
gitt til en annen person enn den det var tiltenkt, der blodkomponenten ikke oppfylte angitte krav eller der blod ble gitt 
på feil indikasjon. Det ble rapportert 20 tilfeller av AB0-uforlikelighet som følge av feil blod transfundert, hvorav 10 ga 
livstruende hemolytiske transfusjonsreaksjoner.  

De årlige rapportene fra hemovigilansgruppen viser at vi over tid, på nasjonalt nivå, ikke har klart å redusere de  
potensielt, helt eller delvis forebyggbare komplikasjonene, knyttet til blodtransfusjon.

Metode
Med bakgrunn i disse rapportene er det gjennomført en kvalitetskontrollstudie hvor det ble  foretatt en systematisk, 
uavhengig og forbedringsorientert gjennomgang av transfusjonsrutiner på de kliniske avdelingene ved et norsk lokal- 
sykehus. Det ble observert i hvor stor grad egne og overordnede krav ble etterfulgt og hvilke kvalitetssystem som  
ivaretok dette. 

Det ble observert reelle transfusjoner i to observasjonsperioder. Under den første observasjonsperioden var en  
observatør fra blodbanken til stede ved til sammen 106  transfusjoner utført ved ulike avdelinger på sykehuset. Studien 
viste at ikke alle prosedyrer ble fulgt i tilfredsstillende grad. Diverse tiltak ble derfor gjennomført. To år etter den første 
studien, ble det gjennomført en ny runde med observasjon av 96 transfusjoner. Det ble da sett en betydelig forbedring i 
transfusjonsrutinene. 

Resultater
Jeg ønsker å presentere resultat fra begge observasjonsperiodene og vise til  hvilke forbedringstiltak som ble  
utført og hvilke planer vi har lagt framover for å styrke det interne forbedringsarbeidet ved sykehuset.
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Fritt foredrag Bioingeniørkongressen 2019
M – 18  Randomized controlled trial of fecal microbiota transplantation in  

severe obesity
Forfatter Hege Marie Hanssen

PhD student
Medical department 
University Hospital of North Norway Harstad 

 
Introduction 
This project aims to determine if there is a relationship between a dysbiotic gut flora and obesity, by testing if  
treatment of the observed dysbiosis by FMT can also cause weight reduction.  

We hypothesize that changing the microbiota of an obese person can reduce weight loss by > 10 %, combined with  
conservative treatment. 
 
Material and method 
We will include 60 participants from patients referred to our outpatient clinic for patients with severe obesity at UNN 
Harstad, Medical department. Of the 60 participants, 30 will receive active treatment and 30 will receive placebo  
(autologous transplantation). There is a one-year follow up period.  Participants will deliver blood samples, urine  
samples and fecal samples at inclusion and at 3, 6 and 12-month follow up. They will answer six different questionnai-
res about life quality, eating habits, childhood trauma and physical activity. The participants will also undergo a full 
body scan at inclusion and 12 months. This will allow us to evaluate the fat distribution in the body, and look at the 
body composition of fat and muscle. 

Blood sample analyzes include routine biochemical parameters, hematological parameters and vitamins. Insulin  
sensitivity will be measured and calculated, together with triglyceride and HDL/LDL (including subgroups). 27 different 
cytokines will also be analyzed, which will give valuable information about the participant’s inflammatory status. By 
analyzing a cytokine panel before FMT and after 3, 6 and 12-months, the results can give answer to whether FMT can 
contribute to lower the inflammation in obese patients, and if it has a lasting effect.  

The fecal samples are analyzed with 16s RNA and reduced metagenom sequencing, to establish what kind of bacteria 
and bacteria species inhabits the colon. This will show if the donor transplant has taken place in the participant’s co-
lon, and for how long the transplantation lasts. The fecal samples will also be analyzed for short chain fatty acid (SCFA) 
content, which has many functions in the colon and body. This may be of importance in the setting of obesity and of 
great value to follow after FMT. The results can hopefully reveal if the levels of SCFA parallels with the observed clinical 
effects. 

At the end of the study, the results will hopefully give insight in to whether FMT is a possible treatment for severe  
obesity 
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M – 19 Hvordan rapporteres hemolyserte blodprøver i nordiske sykehuslaborato-

rier? 
Forfatter Gro Gidske  

Leder for produksjon av kontrollmateriale, 
Noklus hovedkontor, Bergen 
gro.gidske@noklus.no

Bakgrunn
Hemolyse i blodprøver kan påvirke analyseringen av enkelte analytter og gi feil prøvesvar. Det nordiske samarbeidet 
mellom organisasjoner som tilbyr ekstern kvalitetssikring (EQA), EQAnord, har utført en stor interferensstudie. 

Hensikten med studien var å 1) få oppdatert informasjon om hvordan hemolyse påvirker klinisk kjemiske testresultater, 
og 2) få informasjon om hvordan testresultater fra hemolyserte prøver rapporteres i de nordiske laboratoriene.
 
Metode 
Fire identiske prøver med forskjellige grad av hemolyse (Prøve 1: 0 mg/dL, Prøve 2: 100 mg/dL, Prøve 3: 200 mg/dL og 
Prøve 4: 400 mg/dL Hb) ble produsert og distribuert til 145 laboratorier. Laboratoriene ble bedt om å måle konsentra-
sjonen av Hb sammen med 15 klinisk kjemiske analytter.  I tillegg besvarte laboratoriene noen spørsmål om hvordan 
hemolyserte prøver håndteres og rapporteres. Prøvene ble analysert på instrumenter fra Abbott, Beckman Coulter,  
Ortho, Roche og Siemens.

Resultat 
63% av laboratoriene har automatisk kontroll av hemolyse i alle prøver, og 88% har skriftlige prosedyrer for hvordan de 
håndterer hemolyserte blodprøver. Det var liten variasjon i målt Hb-konsentasjon for de ulike instrumentene, f.eks. så 
varierte gjennomsnittlig Hb-konsentrasjon i prøve 3 (200 mg/dL) fra 196 (Roche Modular) til 210 mg/dL (Roche Cobas). 

Med unntak av alkalisk fosfatase (ALP), total bilirubin og kreatin kinase (CK) ble analyttene likt påvirket av hemolyse, 
uavhengig av instrument som ble brukt.  Likevel var det store forskjeller i hvordan laboratoriene rapporterer resultater 
fra hemolyserte prøver.

For Kalium, ville 9 laboratorier rapportert resultatet uten kommentar, 23 ville rapportert med kommentar, 12 ville avvist 
resultatet og 76 ville avvist med kommentar for prøven med hemolysegrad 100 mg/dL. Selv når laboratoriene bruker 
samme type instrument var rapporteringen ulik. For CK analysert i prøve med hemolysegrad 200 mg/dL på Roche Cobas 
(n=50) ville 7 laboratorier rapportert uten kommentar, 12 ville rapportert med kommentar, 5 ville avvist resultatet og 24 
avvist med kommentar. 

Konklusjon 
De fleste av analyttene ble ganske likt påvirket av hemolyse, uavhengig av instrument som ble brukt. Likevel var det 
store forskjeller i hvordan laboratoriene rapporterer resultater fra hemolyserte prøver, selv når de bruker samme type 
instrument.
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M – 20 Effect av anti-revmatisk behandling på biomarkører relatert til  

aterosklerose
Forfatter Gia Deyab  

MSc 
Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi  
Sykehuset Innlandet HF Hamar 
gyyadeyab@gmail.com

Bakgrunn 
For å forbedre behandlingen av aterosklerose og dens akselererte form ved inflammatorisk artritt (IA), og av IA selv, er 
det viktig å forbedre innsikten i patofysiologien av disse tilstandene, og finne optimale biomarkører for overvåking av 
IA-aktivitet og kardiovaskulær (KV) risiko. Tre parametere har vært mistenkt for å være involvert i patofysiologi av KV 
sykdommer og  inflammatoriske sykdommer: Endotelfunksjon (EF), pentraxin 3 (PTX3) og selen. Svekket EF er et av de 
første trinnene ved ateroskleroseutvikling, og er en verdifull biomarkør av KV risiko. PTX3, et viktig molekyl i immun- 
systemet har vært foreslått som en potensiell nyttig biomarkør for både betennelse og KV risiko. Underskudd på selen 
ser ut til å øke KV risiko og betennelse. 

Metode 
Vi undersøkte 114 pasienter med IA fra PSARA studien som skulle starte med metotrexat og/eller anti-TNF behandling 
på grunn av aktiv sykdom. Vi vurderte pasientene ved oppstart og etter 6 ukers og 6 måneders behandling.  
 
Resultat og diskusjon 
PTX3 verdien hos IA pasientene var høy under hele oppfølgingen (lå ovenfor referanseområdet). Selv om andre  
inflammatoriske biomarkørene ble redusert av behandlingen, forble PTX3 nivået uendret. Derfor kan de høye PTX3- 
nivåene i IA gjenspeile en pågående subklinisk immunreaksjon som ikke responderer på anti-revmatisk behandling. 
Hos IA-pasienter med endoteldysfunksjon forbedret EF seg raskt med anti-revmatisk behandling, uavhengig av  
endring i sykdomsaktivitet. Derfor kan også andre virkemåter av DMARDs, i tillegg til de anti-inflammatoriske effektene, 
bidra til deres aterobeskyttende effekter. Selen-nivået (72 μg/L) var innenfor referanseområdet, men under grensen  
på 80-85 μg/L som anses som optimal for KV helse. Dermed er det nødvendig med ytterligere forskning for å avklare  
om selen-mangel bidrar til økt KV risiko ved IA, eller om den tidligere påviste assosiasjon mellom lavt selen nivå og KV 
risiko skyldes underliggende inflammasjon. Selen-nivået økte med behandling, muligens på grunn av hemning av  
selens forbruksfremmende proinflammatoriske prosesser. Våre resultater kan bidra til bedre innsikt i patogenesen av 
IA/ akselerert KV-risiko og i virkemåten av to av de mest vanlige anti-revmatiske behandlingene, noe som kan mulig- 
gjøre utvikling av bedre strategier for behandling av disse tilstandene.
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M – 21  Velkommen til oss - standardisering av hospitering på laboratoriene i Bodø
Forfattere Tove Hvassing1,2,4

Oddny Kristin Remlo3 
Enhetsleder2, avdelingsleder3,5

Preanalytisk enhet4, Laboratoriemedisinsk avdeling5

Nordlandssykehuset HF 
tove.hvassing@nlsh.no

Introduksjon
Laboratoriene i Bodø mottar prøver fra store deler av Nordland fylke og har derfor utstrakt samarbeid med primær-
helsetjenesten. Både legekontor, sykehjem, helsestasjoner og andre aktører inkludert. Vi mottar også daglig prøver fra 
lokalsykehusene på Helgeland og fra Nordlandssykehuset i Lofoten og Vesterålen. Laboratoriene har i flere år tatt imot 
mot hospitanter fra primærhelsetjenesten. Etter hvert som omfanget økte og vi brukte mere tid til planlegging og gjen-
nomføring så kom behovet for å strukturere og standardisere hospiteringene.

Ett annet moment som har kommet i senere år er at legekontorene kan sende prøver til de laboratoriene som de selv 
ønsker, og Nordlandssykehuet befant seg dermed i en utsatt konkurransemessig situasjon. Vi har bredere analysere 
analysetilbud enn et lokalsykehus, men mye mindre enn et universitetssykehus. 

Spørsmålet ble da: 
Hvorfor skulle legekontorene og lokalsykehusene velge oss i stedet for universitetssykehus?

Vi standardisere besøkene fordi
Hospitanter skulle få et godt faglig utbytte
Vi kunne sette fokus på hva som var viktig for laboratoriene at rekvirenten måtte ha kunnskap om
Gjøre det lettere for rekvirenten å ta kontakt med lab 
Vise ulike informasjonskanaler som brukes 
Oppdatere kontaktinformasjon direkte til den enkelte rekvirent (mail, direktetelefonummer) for at lab enklere kan nå 
rekvirenten
Gi hospitantene «nogo attåt» slik at de fikk en positiv opplevelse og dermed ville «velge oss i Nordlandssykehuset»

Vi laget opplegg både for 1- og 2-dags besøk. Disse kan enkelt tilpasses til hvilke behov hospitantene har. Legekontor, 
sykehjem og helsestasjoner har ulike behov. Innholdet er tilpasset helsesekretærer og sykepleiere. 

Resultater
Faglig nyttig for rekvirentene
Færre avvik fra rekvirentene
Godt samarbeid med primærhelsetjenesten
Lett å ta kontakt begge veier
Forståelse for hverandres arbeidshverdag
Bedre omdømme for sykehuset

Konklusjon
Nyttig - lærerikt og artig
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Fritt foredrag Bioingeniørkongressen 2019
M – 22 Warthin Starry/Steiner- fargen som skulle sette tenkeferdigheter  

og tålmodighet på prøve
Forfatter Tonje Ødegård Olsen 

Fagbioingeniør 
Avdeling for patologi 
Stavanger universitetssjukehus HF

Tonje.odegard.olsen@sus.no

Bakgrunn
Ved avdeling for patologi i Stavanger farges spesialfarger på BenchMark Special Stains fra Ventana/Roche. 

I november 2016 ble det startet uttesting for å forbedre Steiner-protokollen, da vi ikke var fornøyd med den slik den  
var. Fra Roche fikk vi anbefalt en alternativ protokoll. Endringen var å legge til et «ekstra step» i avparafineringen i  
fargeprotokollen, slik at snittene fikk en ekstra forvarming på 63 grader i 24 minutter. Protokollen ga fine farger både  
på egne og kommersielle kontroller.

I mars 2017 ble protokollen satt i produksjon, men det ble problemer med en gang. Snitt farget med den «nye»  
protokollen fikk en brun, seig smørje utover hele glasset, og var ikke gode nok til bruk i diagnostikken.

Vi antok at det var noe i produksjonsprotokollen vi hadde glemt å «velge», slik at produksjonsprotokollen ikke var lik 
testprotokollen. Vi sammenlignet derfor test- og produksjonsprotokollene med hverandre, men kunne ikke finne avvik. 
Siden vi ikke fant avvik, ble begge protokollene farget med like snitt samtidig. Her kunne vi ikke se avvik mellom proto-
kollene. Begge så fine ut.

Noen dager senere kom en ny bestilling i LIS-systemet på Steiner, og på ny var glasset tilgriset.
Over en periode på ca to måneder ble det jobbet nærmest konstant for å finne løsningen:
Kunne det være at instrumentet ikke endret protokollen som er koblet mot LIS-systemet?
• Var det forskjell på coatede eller ikke coatede objektglass?
• Fargemaskinen ble dekontaminert gang på gang.
Samtalene med Roche og IT var mange.

Konklusjon
Vi har funnet ut at det er etikettene fra Dako, som brukes i våre immunmaskiner, som lager problemet. Etikettene tåler 
ikke den ekstra oppvarmingen som ble lagt til under uttestingen. Det antas at limet i etikettene løser seg opp og flyter 
utover glasset, slik at sølvfargen i Steiner fester seg i dette limsølet. Steiner farges derfor på glass uten coating og med 
Ventanas etiketter.
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M – 23 Sykdom hos blodgiver etter blodgivning;  

hvordan ivaretas pasientsikkerheten?
Forfattere Ingvild Teigum1 og Lene Haugnæss2

fagansvarlige bioingeniører
Enhet for komponentproduksjon1, Enhet for blodgivning2

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin St. Olavs hospital HF
Ingvild.Teigum@stolav.no

Introduksjon
Blodbanken skal umiddelbart trekke tilbake blod og blodkomponenter som kan forbindes med en alvorlig bivirkning 
eller alvorlig uønsket hendelse. 
Ved hver blodgiving blir blodgiveren informert via spørreskjema om å ta kontakt med blodbanken ved sykdom  
(forkjølelse, omgangssyke, feber eller andre alvorlige sykdommer) innen 7 dager etter blodgivning. Slik sykdom kan 
føre til alvorlig bivirkning hos blodmottaker. Denne varslingen sikrer at blod og blodkomponenter fra denne blod- 
giveren ikke frigis til transfusjon, og ivaretar dermed pasientsikkerheten.

Materiale og metode
Ved blodbanken St. Olavs hospital registreres slike tilbakemeldinger på eget skjema. Skjemaet benyttes til å finne  
ut hvor i systemet blodkomponentene befinner seg, og om de allerede er transfundert. Det benyttes også til  
dokumentasjon av beslutning og oppfølging av tiltak i det aktuelle tilfellet. Beslutning om tiltak og oppfølging  
når det gjelder blod og blodkomponenter og pasient gjøres av blodbanklege.
Alle skjema for 2018 er gjennomgått.
Antall tilbakemeldinger, type sykdom, tidsaspekt fra blodgivning til varsling, samt utførte tiltak er registrert.  
Det er også registrert i hvilke tilfeller tiltak ikke er nødvendig, og hvorfor.

Resultater
I 2018 mottak blodbanken 96 tilbakemeldinger fra blodgivere om sykdom etter blodgivning. Dette utgjør ca. 0,6% av 
alle blodgivninger.
Ved 59 tilfeller ble blodkomponentene kassert, dette utgjør ca. 60% av alle tilbakemeldingene. 
Ved 4 tilfeller var blodkomponenter transfundert på meldingstidspunktet.
Det går gjennomsnittlig 2 dager (range 0-27) fra sykdom hos blodgiver oppstår til blodkomponentene er tilbaketrukket.

Konklusjon
God informasjon og opplæring til blodgivere er vesentlig for å få tidlig varsling, slik at det er mindre sannsynlig at  
blodkomponentene er frigitt eller transfundert på meldingstidspunktet. Det er viktig at personalet ved blodbanken  
har gode rutiner og høy forståelse for denne prosessen slik at pasientsikkerheten ivaretas. 
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Står ved  
posteren Tittel Korresponderende 

forfatter Dag

S1 15.45-16.15 Økt kvalitet på blodprøvetaking tatt av postpersonell 
vil bedre pasientsikkerheten

May Lillian Ofte

O
N

SDAG

S2 15.45-16.15 Holdbarhetsforsøk av venøse blodgassparametre: 
Effekten av oppbevaringstid, temperatur og  
prøvebeholder

Eirik Åsen Røys

S3 15.45-16.15 Automated sample extraction of immunosuppressive  
drugs in whole blood analysed by UHPLC-MSMS

Lisbeth Solem Michelsen

S4 15.45-16.15 Valg av kvalitetskontrollprosedyrer Tonje Versvik Strand

S5 15.45-16.15 Kan oksegalletilsetning i MH- og BHI-agar fremme 
fenotypisk påvisning av vanB-VRE med lavgradig 
vancomycin MIC?

Randi Helene H. Fossan

S6 15.45-16.15 ROSCO KPC/MBL/OXL-48 kit for fenotypisk identifika-
sjon av ulike karbapenemaser i Enterocacterales; en 
nordisk multisenter-studie

Bjørg Haldorsen

S7 15.45-16.15 Erfaringer med Timebok til blodprøvetaking i  
poliklinikken

Tove Hvassing

S8 15.45-16.15 ALA/PBG og Total poryfiner. Fra gammel metode til 
akkreditert analyse

May-Lill Svendsen

S9 15.45-16.15 Validering av dyrknignsmedie for Neisseria  
gonorrhoeae

Reidun Østerberg

S10 15.45-16.15 Falsk for lave Hb-verdier hos blodgivere i blodprøver 
tatt under tapping

Katharina Raknes

S11 15.45-16.15 Ned med ventetiden - opp med arbeidsmiljøet Renate Sunde Lade

S12 15.45-16.15 16s metagenomisk karakterisering av abcesser i  
lever, pankreas og nyre

Joanna Malgorzata  
Bivand

S13 15.45-16.15 Engangsplater til maldi-TOF Randi Bråten Dannemark

S14 15.45-16.15 BLS student survey on the student perspective  
and their professional expectations

Gabriella Lillsunde 
Larsson

S15 11.30-12.00 Har pasientene ID-bånd? Monica Brandal Erstad

TO
RSDAG

S16 11.30-12.00 An increasing demand in immunohistochemistry 
(IHC) staining and the challenges we are facing in 
Oslo University Hospital

Rona Joy Vargas Brodahl

S17 11.30-12.00 Elektronisk mottak og verifisering av medier og  
reagenser ved mikrobiologisk avdeling. Man tar det 
man har - kreative løsninger i fellesskap

Tina Kjetland

S18 11.30-12.00 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 11.30-12.00 Forskningsprøver og biobanking ved seksjon  
prøvemottak St.Olavs hospital

Kristin Jørgensen og  
Marit Bratland

S20 11.30-12.00 Evaluering av PNA-metoder til PT-INR, et  
spesialprogram fra Noklus

Eva Rønneseth

Abstraktsamling skriftlige postere
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S21 11.30-12.00 Forberedelser til Red Blood Cell Exchange (RBCX)  
på elektive pasienter med sigdcellesykdom

Sonja Sander Gjermshus

TO
RSDAG

S22 11.30-12.00 Biobanker ved hormonlaboratoriet, Oslo  
universitetssykehus Aker (OUS)

Kristina Olsson Kasumacic  
og Ranveig Østrem

S23 11.30-12.00 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 11.30-12.00 Human gut carriage of Klebsiella pneumoniae in an 
adult community population

Lotte Andreassen

S25 11.30-12.00 Bedsidekontroll: ID-kontroll og  
transfusjonskvittering

Charlotte Hokland  
Arnesen

S26 15.45-16.15 Utvikler pasienter behandlet med vedolizumab 
nøytraliserende antistoffer?

Åge Winje Brustad

S27 15.45-16.15 LEAN – noe for oss? Merete Rasmussen  
Ueland

S28 15.45-16.15 Veiledning handlar om å bevisstgjere Ingunn Bjerkvik Stenberg

S29 15.45-16.15 Hvilken effekt har hjemmetjenesten i Østfold hatt av 
Noklus sitt «Hjemmetjenesteprosjekt»?

Bodil Karlsøen og  
Heidi Sanderød

S30 15.45-16.15 Standardisering av urinmikroskopibesvarelse Monica Hovdenakk  
Engset 

S31 15.45-16.15 Deep in the urine Karina Hill Bjerkestrand 
og Line Nilsen Nygård

S32 15.45-16.15 Akkreditering av pasientnær analysering (PNA)  
ved OUS Rikshospitalet

Olga Kristin Hultgren og 
Ingrid Horgen

S33 15.45-16.15 Internundervisning – «som fungerer» Eva Hagen Olsson

S34 15.45-16.15 Automated liquid-liquid extraction for determination 
of chiral amphetamine in serum using UPC2-MSMS

Hilde Havnen

S35 15.45-16.15 Lær av dem som slutter i jobben May Lilly Colban

S36 15.45-16.15 Utprøving av hurtigtester til påvisning av  
toksinproduserende Clostridium difficile

Dorothea Aamnes  
Mostue og  
Helen Kristin Skjærvik

S37 15.45-16.15 Kan UF-5000 redusere antall urinprøver sendt til 
dyrkning på nyre/pankreas transplanterte pasienter?

Claudia Juliana Duran 
Rios og Britt Eieland

S38 15.45-16.15 Quality project in NoPSC biobank Liv Wenche Thorbjørnsen

S39 15.45-16.15 HPV genotyping of HPV primary screening  
positive samples in Örebro, Sweden

Gabriella Lillsunde 
Larsson

S40 15.45 - 16.15 Bruk av lystgass ved prøvetakning av  
stikkeredde barn

Linda Noor Sahnoun

S41 15.45 - 16.15 Målrettede intervensjoner har ført til færre  
urinprøver til dyrkning fra sykehjem

Lise Walberg

S42 15.45 - 16.15 Kartlegging av deltagelse i EQA-programmer  
innen mikrobiologi

Hanne Eknes Puntervoll
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S – 1 / M – 14  Økt kvalitet på blodprøvetaking tatt av postpersonell vil bedre  

pasientsikkerheten
Forfattere May Lillian Ofte1,2

Solveig Haugstad3, Astrid-Mette Husøy1,4

MSc2, spesialbioingeniør1, Fagbioingeniør3, PhD4

Haukeland universitetssjukehus, 
Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi 
may.lillian.ofte@helse-bergen.no

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) ved Haukeland universitetssjukehus jobber kontinuerlig med 
å forbedre prøvetakingsprosessene og laboratorietjenestene i tråd med Helse Bergen sitt mål om å «videreutvikle og 
sikre riktig bruk av laboratorietjenester». I 2018 startet MBF et såkornprosjekt for å kartlegge frekvente hendelser ved 
blodprøvetaking utført av postpersonell. Målet for prosjektet er å øke pasientsikkerheten og forbedre prøvetakingspro-
sessene. 

Blodprøvetaking har tradisjonelt blitt utført av bioingeniører. I dag er venøs blodprøvetaking delegert til postpersonell 
ved enkelte avdelinger. Delegeringen har senket arbeidspresset ved laboratoriet, men har samtidig ført til utfordringer 
i form av frekvente hendelser. Frekvente hendelser er hyppige feil som fører til forsinkelser og ekstraarbeid, men mer 
alvorlig er at feilene kan medføre økt risiko for pasientsikkerheten. Hyppige feil som registreres er f.eks. hemolyse, 
underfylte rør, koagel og feil plassering av etikett (analyseinstrumentet kan ikke lese etiketten). Feilene er kartlagt ved 
manuell registrering eller ved uthenting av data fra laboratorieinformasjonssystemet. De registrerte feilene er knyttet 
mot enhetene der feilene oppstod og fulgt opp av observasjoner av prøvetaking ved utvalgte enheter.

Enkelte feil er overrepresentert hos postpersonell sammenlignet med laboratorieansatte og spesielt to feil er overveien-
de: uleselige etiketter og hemolyse. I løpet av én måned mottok laboratoriet 569 prøverør der strekkoden på etiketten 
ikke kunne leses av analyseinstrumentet. Feilen fører til at prøverørene må merkes på nytt, dette kan gi en økt risiko 
for ombytting av prøverør. Av totalt 50 avdelinger var det 6 avdelinger som stod for 67 % av feilene vedrørende etikett-
plassering. Videre ble det registrert hemolyse i 534 prøver i løpet av to måneder, 318 av prøvene måtte forkastes fordi 
prøven var for sterkt hemolysert. 213 av de forkastede prøvene var fra én avdeling. Feilen fører til at pasienten må ta ny 
blodprøve.

Ved å fokusere forbedringsarbeidet på de hyppigste feilene, kan antall feil reduseres drastisk. Laboratoriet er i kontakt 
med avdelinger som tar blodprøver for å utbedre feilene. Økt kvalitet på blodprøvetaking tatt av postpersonell vil bedre 
pasientsikkerheten. 
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S – 2 Holdbarhetsforsøk av venøse blodgassparametere  

- Effekten av oppbevaringstid, temperatur og prøvebeholder
Forfattere Eirik Åsen Røys1,2

Bioingeniør, Astrid-Mette Husøy2,4, Kristin M. Aakre2 og Atle Brun2,3

1Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS), Universitetet i Bergen (UiB) 2Laboratorium 
for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus, 3Klinisk  
institutt 2, UiB. 4Institutt for bio- og kjemiingeniørfag, Høgskolen på Vestlandet
eirikroys123@gmail.com

Bakgrunn
Venøse blodgasser (VBG) brukes som et alternativ til arterielle blodgasser (ABG) for å vurdere syre/base-status.  
Holdbarheten til venøse blodgasser er dårlig dokumentert. Anbefalt oppbevaring er svært varierende, både med  
hensyn på prøvebeholder, oppbevaringstid og -temperatur. Masterprosjektet har som mål å kartlegge holdbarheten 
syre/base parameterne i venøse prøver.

Metode
Endringene i parameterne pH, pCO2, base excess, bikarbonat og laktat sammenlignet med nullprøve ble kartlagt over 
tid ved ulike betingelser:

Tidsintervall: 15, 30, 45 og 60 min.
Temperatur: Romtemperatur og is.
Prøvebeholder: Heparinrør: Greiner Bio-One, Vacuette, 4 ml, og blodgass-sprøyte: safePICO Aspirator, Radiometer  
Medical ApS, 1,7 ml.

Holdbarheten i VBG ble vurdert hos friske givere (n=26), dialyse pasienter (metabolsk acidose) (n=10) og friske givere 
som frivillig hyperventilerte (respiratorisk alkalose) (n=10). Holdbarhetsgrenser ble satt ut i fra grenser for tillatt bias og 
totalfeil basert på biologisk variasjon i henhold til krav foreslått av Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK).

Resultater og konklusjon
Fremtredende funn var at parameterne pCO2 og laktat fremstår som spesielt utsatt for endringer i oppbevarings- 
betingelsene. Ugunstige oppbevaringsbetingelser ledet også til at pH, base excess og bikarbonat ble ustabile over tid, 
grunnet endringene i pCO2 og laktat. Blodgass-sprøyter plassert på is viste best holdbarhet, med en holdbarhet på  
60 minutter for de fleste av parameterne. 

Poster Bioingeniørkongressen 2019
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S – 3 Automated sample extraction of immunosuppressive drugs in whole  
blood analysed by UHPLC-MSMS

Forfattere Lisbeth Solem Michelsen, 

BSc, Hilde Havnen, BSc, Solfrid Hegstad, PhD,
St. Olavs University Hospital, Dept. of Clinical Pharmacology, Trondheim, Norway
Lisbeth.Michelsen@stolav.no

Immunosuppressive drugs such as ciclosporin, tacrolimus and everolimus prevent organ rejection after  
transplantation. Therapeutic drug monitoring (TDM) is recommended to optimise drug dose and minimize  
toxicity in individual patients. 

The aim of the present study was to develop an automated sample preparation method for the quantification of 
ciclosporin, tacrolimus and everolimus in whole blood using a Hamilton pipetting robot and ultra-high performance 
liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MSMS).

Automatic sample preparation was performed using a Hamilton ML Star pipetting robot. Pre-mixed whole blood  
samples (150 µL) and 25 µL of internal standard (ciclosporin-d4, everolimus-13C2-d4, tacrolimus-13C-d2) were pipetted  
into a 2 mL collection 96-well plate. After addition of 0.1 M ZnSO4 (60 µL) the samples were mixed for 20 sec. Ice cold 
acetonitrile (250 µL) was added to the well. The collection plate was sealed with tinfoil, mixed at 2100 rpm for 1 min  
and centrifuged at 4600 rpm for 5 min. 

Chromatographic separation was performed at 50 °C on an Acquity BEH-Phenyl column (2.1 X 30 mm, 1.7 μm). A flow 
rate of 0.6 mL/min with the following binary solvent system was used: 2 mM ammonium acetate/0.1 % formic acid in 
water (A) and 2 mM ammonium acetate/0.1 % formic acid in 100 % methanol (B). The samples were injected twice. The 
injection volume was 1 µL for ciclosporin and 10 µL for tacrolimus and everolimus.
The analyses were performed on a Waters Acquity UPLC I-Class FTN system in combination with a Waters Xevo TQ-S  
tandem-quadropole mass spectrometer equipped with a Z-spray electrospray interface.  Positive ionization was  
performed in the MRM (multiple reaction monitoring) mode. 

The calibration range was 10-1500 µg/L for ciclosporin, and 1-25 µg/L for tacrolimus and everolimus. The between- 
day precision relative CVs were in the range of 2.4 % - 4.7 %. Recoveries ranged from 106 % to 119 %, and matrix  
effects from 96 % to 99 %, when corrected with internal standard.

The developed method fulfilled the set validation criteria, and its suitability was demonstrated in a routine setting. 

Poster Bioingeniørkongressen 2019
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S – 4 Valg av kvalitetskontrollprosedyrer
Forfattere Tonje Versvik Strand og Joakim Eikeland 

Bioingeniør/seksjonsleder, overlege, Oslo universitetssykehus Avdeling for  
medisinsk biokjemi, driftsseksjon Aker, Oslo, Norge
uxlton@ous-hf.no

Introduksjon
Formålet med poster er å heve kunnskap rundt kvalitetskontrollprosedyrer, krav til analysekvalitet og oppbygging  
av kontrolldiagram. Det er ønskelig å se om 13S-regelen kan erstatte multiregelen 22S/13S for fire analyser. Det må også 
vurderes hvilke tiltak som må utføres hvis feilen på analysen overstiger alarmgrense på kontrollen og laboratoriet ikke 
har satt opp varselgrense. 

Materiale og metoder
Posteren er bygget opp rundt teori og vurdering av egen praksis i laboratoriet. Den vanlige praksisen er at 12S varsel 
håndteres som en alarmgrense og ikke som en varselgrense. Det betyr unødvendige reanalyseringer av 
kontrollmaterialet og kalibreringer, som igjen betyr økte kontroll- og reagenskostnader og arbeidsressurser. 

Resultater og konklusjon 
Vurdering av tillatt totalfeil, biologisk variasjon/EKV/CLIA-krav og six-sigma konseptet. 
Vurdering av analysene alarmgrense ved 13S sammenlignet med multiregelen 22S/13S
Deler av utarbeidet prosedyre for valg av kvalitetskontroller blir inkludert i poster. 



156  Abstrakt Bioingeniørkongressen 2019 Troms

NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Poster Bioingeniørkongressen 2019
S – 5 Kan oksegalletilsetning i MH- og BHI-agar fremme fenotypisk  

påvisning av vanB-VRE med lavgradig vankomycin MIC?
Forfattere Randi Helene H. Fossan

Daniel Hopperstad

Bioingeniører, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Avdeling for Mikrobiologi og Smittevern, Tromsø, 
Norge

Introduksjon
Antibiotikaresistens er en av vår tids største trusler mot helse, både i Norge og globalt. Enterokokker er blant mikrobe-
ne som lett erverver antibiotikaresistens. Vankomycinresistens er spesielt utfordrende da dette molekylet er et svært 
klinisk viktig bredspektret antibiotikum som brukes til behandling av flere alvorlige infeksjoner. Vankomycinresistente 
enterokokker (VRE) påvises vanligvis fenotyisk med Minimum Inhibitory Concentration (MIC) på Mueller Hinton (MH)- 
agar og Brain Heart Infusion (BHI)-agar. En genotype av VRE som inneholder vanB-genklusteret har vist seg vanskelig å 
påvise med denne metoden. En studie utført i Australia viste at oksegalletilsetning i mediene økte deteksjonen av  
vanB-VRE betraktelig. I vår studie ønsket vi å se om disse resultatene var reproduserbare på stammer funnet i Norge, 
isolert over et større tidsrom og bredere geografisk område sammenliknet med studien fra Australia. 

Materiale og metoder
Vi brukte n=22 vanB-positive isolater av henholdsvis Enterococcus faecalis og Enterococcus faecium. De ble inokulert 
på MH-agar og BHI-agar, både med og uten tilsatt oksegalle. Isolater av vankomycinsensitive enterokokker (VSE) ble 
brukt som negative kontroller. I tillegg sammenlignet vi de ulike vekstmediene etter 24 og 48 timer inkubering, og mot 
buljongfortynning, referansemetoden for MIC. Effekten oksegalle hadde ble studert ved foldsøkning i MIC, sensitivitet, 
spesifisitet og Wilcoxons Signed-Rank Test.

Resultat
Spesifisiteten var 100% for alle agarene. Sensitiviteten økte fra 41% til 82% for MH-agar ved tilsetning av oksegalle, etter 
24 timer inkubering. Etter 48 timer var sensitiviteten 91%. Sensitiviteten økte fra 55% til 77% for BHI-agar ved tilsetning 
av oksegalle, etter 24 timer inkubering. Etter 48 timer var sensitiviteten 91%. 

Konklusjon 
Studien vår viste at oksegalle betydelig økte andelen vanB-positive isolater som lar seg påvise fenotypisk med MIC over 
det kliniske brytningspunktet. Oksegalle hadde størst effekt på deteksjonen når det ble tilsatt i MH-agar, men andelen 
vanB-positive isolater påvist totalt var tilnærmet lik for både MH- og BHI-agar med oksegalle. På skålene med oksegalle 
så vi liten effekt av å inkubere i 48 timer, da de fleste vanB-positive isolatene ble identifisert som resistente allerede 
etter 24 timer.
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S – 6 ROSCO KPC/MBL/OXA-48 kit for fenotypisk identifikasjon av ulike  

karbapenemaser i Enterobacterales; en nordisk multisenter-studie
Forfattere Bjørg C. Haldorsen1

Christian G. Giske2, Dennis S. Hansen3, Kristjan Orri Helgason4, Iren H. Löhr5, Monica Öster-
blad6, Kaisu Rantakokko-Jalava7, Mikala Wang8, Lars Småbrekke9, Ørjan Samuelsen1,9 og 
Arnfinn Sundsfjord1,10 The NordicAST CPE study group.1Nasjonal kompetansetjeneste for på-
visning 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; 4Av-
deling for klinisk mikrobiologi, Landspitali universitetssykehus, Reykjavik, Island; 5Avdeling 
for medisinsk mikrobiologi, Stavanger universitetssykehus, Stavanger; 6Enhet for bakterielle 
infeksjoner, Nasjonalt institutt for helse og velferd, Turku, Finland; 7Klinisk mikrobiologisk 
laboratorium, Turku universitetssykehus, Turku, Finland; 8Avdeling for klinisk mikrobiologi, Aa-
rhus universitetssykehus, Aarhus, Danmark; 9 Avdeling for farmasi og 10 Avdeling for medisinsk 
biologi, Helsevitenskapelig fakultet , UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø, Norge. bjorg.
haldorsen@unn.no

Bakgrunn
Den globale utbredelsen av karbapenemase-produserende Enterobacterales (CPE) krever gode metoder for påvisning 
av disse resistensmekanismene. Formålet med denne studien var å undersøke hvor godt ROSCO KPC/MBL/OXA-48  
kit’et påviser CPE.

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 med ulike species innenfor gruppen Enterobacterales ved hjelp av KPC/
MBL/OXA-48-kit’et, etter produsentens protokoll. I korte trekk; meropenemtabletter i kombinasjon med μ-laktamase 
hemmerne borsyre, kloxacillin og dipikolinsyre brukes for å påvise karbapenemasene KPC og MBL. Temocillin er  
inkludert for påvisning av OXA-48- like enzymer. Tjuefire 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 rutine. Stammematerialet bestod  
av isolater med ulike karbapenemaser tilhørende klasse A (n=4), B (n=9) og D (n=6), alle involvert i den globale  
spredningen av CPE. I tillegg var åtte karbapenemase-negative isolater inkludert. Alle isolatene hadde nedsatt  
følsomhet for meropenem (MIC over villtype). Et K. oxytoca isolat ble sendt ut som tripletter og E. coli ATCC 25922  
var tatt med som kvalitetskontroll.

Resultater
Klasse A karbapenemasene ble korrekt klassifisert av 88-91% av laboratoriene, med unntak av et IMI-positivt E. cloacae 
complex isolat som ble identifisert av 67%. Fem av de klasse B positive isolat (VIM og NDM) ble korrekt klassifisert av  
81-91% av laboratoriene, mens et NDM-positivt P. mirabilis isolat kun ble identifisert av 21%. Det IMP-positive E.coli  
isolatet ble klassifisert korrekt av 67% av laboratoriene. De fem OXA-48-like positive K. pneumoniae og E. coli-isolatene 
ble klassifisert som klasse D karbapenemase-produsenter av 76-95%, mens 69% av laboratoriene identifiserte triplet-
ten med OXA-48-like positive K. variicola. Det karbapenemase-negative E. aerogenes isolatet ble korrekt klassifisert 
av 33% av laboratoriene, mens 67-96% klassifiserte de øvrige syv isolatene som non-CPE-produsenter. Det var ingen 
statistisk signifikant forskjell mellom laboratoriene med og uten tidligere erfaring i bruk av kit’et med hensyn til korrekt 
identifisering av karbapenemase-klasser.

Konklusjon
Resultatene viser at ROSCO KPC/MBL/OXA-48 kit’et egner seg for påvisning av de vanligste karbapenemaseklassene  
i Enterobacterales. Imidlertid blir metoden utfordret av noen species og karbapenemasene IMI, IMP og enkelte  
OXA-48-like.
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S – 7 Erfaringer med Timebok til blodprøvetaking i poliklinikken
Forfatter Tove Hvassing

enhetsleder Preanalytsik enhet, Nordlandssykehuset, Laboratoriemedisinsk avdeling, Bodø, 
Norge

I laboratoriets poliklinikk i Bodø tar vi blodprøver av innlagt og polikliniske pasienter tilhørende Nordlandssykehuset  
og fra primærhelsetjenesten. Det varierer mellom 90-180 pasienter på hverdager. I 2015 hadde vi tidvis hadde vi lang 
ventetid, og det var frustrerende både for pasienter og ansatte. Det kom klager fra andre avdelinger på at pasienter  
ikke hadde fått tatt prøver før konsultasjon, og poliklinikken fikk et frynsete rykte på seg. Det var vanskelig å planlegge 
tilstrekkelig bemanning siden vi ikke visste hvor mange pasienter som kom.

Vi ønsket forbedringer, og dette ville vi å oppnå:
Tydelig prioritering av pasienter
Kortere og forutsigbar ventetid for sykehusets pasienter som skulle til poliklinisk behandling
Ingen pasienter skulle vente mer enn 30 minutter
Forbedre samarbeid med øvrige poliklinikker for å få et mer strømlinjeformet pasientforløp
Svært syke pasienter skulle slippe å sitte lenge i kø før prøvetaking
Bedre arbeidsforholdene for ansatte i poliklinikken
Enklere for leder å planlegge bemanningsbehov

Vi ønsket at sykehusets pasienter skulle kunne få tatt prøver på fastsatte klokkeslett (timebok).   
Allerede i april 2015 fikk vi utviklet løsning for dette i datasystemet DIPS elektroniske  
pasientjounal (Dips epj). Ved å kombinere Dips epj og Dips lab kan vi i dag timesette vel 60 pasienter pr dag.
Øvrige pasienter må trekke kø-lapp Qmatic).

Det er pasientens lege (poliklinikk) som booker timene til pasienten så det er ikke merarbeid for laboratoriet.  
For at dette skal fungere så har vi har endret mye på samhandling og opplæring internt i enheten.

Resultat har ikke latt vente på seg:
Fra å ha dager med ventetid på blodprøvetaking på opptil 1,5 time er det nå sjelden at vi passerer 30-40 minutter.  
Fra å være en arbeidsstasjon hvor «ingen» ville være er nå poliklinikken et veldig populært sted. 

Kombinasjonen av timebøker og kølappsystem gir leder bedre oversikt over bemanningsbehov og dermed  
blir planlegging og effektivitet bedre enn tidligere.
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S – 8 ALA/PBG og Total Porfyriner. Fra gammel metode til Akkreditert analyse
Forfatter May-Lill Svendsen, fagansvarlig Bioingeniør 

Torhild Anita Høymo, enhetsleder.

Baard Ove Karlsen, molekylærbiolog. 
Nordlandssykehuset, Laboratoriemedisinsk avdeling, Bodø, Norge.  
may.lill.svendsen@nordlandssykehuset.no

Introduksjon
Laboratoriemedisin ved Nordlandssykehuset startet i 1998 med kvantitativ analyse av ALA/PBG og Totalporfyriner og 
metoden som benyttes er kolonnekromatografi. Implementeringen av metoden var naturlig, da vi geografisk er nært til 
Saltdal, som har opphopning i befolkningen med den genetiske arvelige sykdommen AIP, akutt intimiterende porfyri, 
kalt «saltdalsyka».
Tidligere hadde vi kvalitativ analyse av PBG og porfyrin med svar 0= ikke påvist og 1 = påvist, men i 1998 ble det  
bestemt at vi skulle begynne med kvantitativ analyse siden vi fikk en ny overlege ved laboratoriet som hadde særlige 
interesser for problematikken.
Etter å ha parallell analysert noen prøver med St Olav Hospital startet vi analysen. 
Høsten 2016 bestemte vi oss for å prøve å få disse analysene akkreditert og fra mars 2018 var analysene akkreditert.
Vi manglet mye sammenlignende data da vi startet akkrediteringsprosessen. Antall prøver i sammenligningen som var 
gjort med St Olav, var for få i forhold til dagens krav og våre verifiseringsdokumenter. Det var nødvendig å foreta ny  
verifisering av analysene.
For å bli akkreditert måtte vi gjenspeile verifisering med gamle og nye verdier.
Det ble verifisering av gamle resultater, nye resultater, gjennomgått SLP over mange år, laget linearitetsundersøkelse, 
funksjonell sensitivitet /nedre deteksjonsgrense og fortynningsrekker.  
Legene bidro med ROC kurver, referanseområder og analyseinterferens.

Materiale
Lysbeskyttet urin der halve mengden er surgjort og den resterende delen ikke surgjort.  
Det analyseres også kreatinin på ikke surgjort urin.

Metode
Kolonnekromatografi med ionekolonne separasjon. Absorbsjon avleses spektrofotometrisk på et  
UV spektrofotometer og med innlagt faktor.
I første runde ble det noen avvik fra NA, men vi fikk også disse lukket og avdelingen kunne feire  
akkrediteringen med kake.

Konklusjon
Det er fullt mulig å verifisere en godt etablert analysemetode, og i ettertid og få den godkjent hos Norsk Akkreditering.
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S – 9 Validering av dyrkningsmedie for Neisseria gonorrhoeae
Forfatter Reidun Østerberg

Fagbioingeniør for substratproduksjon, Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand,  
Avdeling for mikrobiologi. Norge. reidun.osterberg@sshf.no

Introduksjon
September 2017 gikk vi fra å dyrke Neisseria gonorrhoeae (NGON) som primærdiagnostikk til undersøkelse ved PCR.  
De syv første funn ved PCR vokste ikke på vårt dyrkningsmedium. Vi var usikker på hvor «dårlig» vårt medium egentlig 
var, og ønsket derfor å sammenligne med andre medier. 

Materiale og metode
Vi undersøkte vår egen skål (NYC), skål fra OUS Ullevål (CLAT) og kommersiell skål PO5004A fra Oxoid (Oxoid).  
Vi brukte tre ulike metoder for sammenligning av skålene. Miles og Misra – metode gav vekst av enkeltstående  
kolonier hvor det var lett å sammenligne utseende, størrelse og mengde. Her brukte vi tre ulike NGON – ATCC –  
stammer. I tillegg sammenlignet vi vekst av 20 pasientprøver fra frys. Vi brukte da Modifisert strekmetode.  
Vi vurderte også vekst av normalflora i blanding med NGON, for åtte funn i testperioden.

Resultater
Valideringsperiode ble fra 04.01.2018 til 31.08.2018 hvor målet var 5 – 10 positive dyrkningsprøver. Av totalt 85  
dyrkninger, var det 8 prøver med vekst av NGON.
Ved dyrkning av ATCC – stammer så vi at for NYC – og CLAT – skål, vokste stammene tilnærmet like godt. For skål fra 
Oxoid hadde kun en stamme god nok vekst. 
Ved dyrkning av pasientprøver fra frys observerte vi at skål fra Oxoid gav mindre og færre kolonier, -  også fravær av 
vekst. NYC og CLAT var forholdsvis like. NYC gav oftere flere kolonier, mens CLAT oftest gav større kolonier.
Ved dyrkning av pasientprøver i rutinen vurderte vi vekst av NGON, men også hvor mye normalflora forstyrret bilde. 
Også her kom skål fra Oxoid dårligst ut. NYC og CLAT gav begge funn av NGON i de samme åtte prøvene. CLAT – skål 
hadde jevnt over størst kolonier og var lettere å vurdere i forhold til normalflora.

Konklusjon
Skål fra Oxoid hadde markant dårligere ytelse enn de to andre skålene. NYC og CLAT gav begge god vekst og vil  
sannsynligvis gi de samme funn. CLAT skål virket likevel lettere og lese i forhold til normalflora. Konklusjon blir  
at CLAT skål fra OUS Ullevål anbefales.

Tilleggsundersøkelse: Holdbarhet av CLAT – skål
CLAT – skål har oppgitt holdbarhet på seks måneder. Dette har vi validert for egne forhold.
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S – 10 Falsk for lave Hb-verdier hos blodgivere i blodprøver tatt under tapping 
Forfatter Katharina Raknes, 

spesialbioingeniør uxrakb@ous-hf.no
Lise Sofie H. Nissen-Meyer, seksjonsoverlege. 
OUS, Blodbanken i Oslo Ullevål Sykehus Seksjon for blodgivning, Oslo, Norge.

Ved Blodbanken i Oslo måler vi hemoglobin (Hb) på blodgiverne med HemoCue-apparater etter at tappingen har  
startet. I følge Veileder for Transfusjonstjenesten skal Hb være over 12,5/13,5 g/dl (kvinner/menn). Etter at terskelen 
for når vi må avslutte en tapping ved lav Hb ble redusert fra 1 til 0,5 g/dl under grensen, så vi et økt antall avbrutte 
tappinger.  I tillegg har vi mange Hb-kontroller. Vi gjorde noen kontrollmålinger og fant at HemoCue-apparatene viste 
systematisk lavere Hb-verdier enn referanseinstrument. Vi innførte derfor et styrt avvik på Hb-grensene våre på – 0,3 g/
dl. Ved tilsyn fra SLV fikk vi kritikk for manglende validering og dokumentasjon av tiltaket. Vi har derfor gjort en formell 
validering av Hb-målingene. 

Vi tok et ekstra EDTA-glass fortløpende fra 40 blodgivere. Vi målte Hb med HemoCue® Hb 201 DM umiddelbart og etter 
etter 15-30 min. Deretter sendte vi prøvene til avd. for medisinsk biokjemi for måling på referanseinstrument (Sysmex 
XN). Resultatene ble behandlet i Microsoft Excel GrapPad Prism 7.02. 

Måling av Hb etter 15-30 min var gjennomsnittlig 0,17 g/dl høyere enn umiddelbart etter prøvetakning. Måling med 
Sysmex sammenlignet med første måling på HemoCue viste gjennomsnittlig 0,3 g/dl høyere verdi, i begge tilfeller var 
forskjellen signifikant forskjellig med en paret T-test. Altman plot viste at differansene mot gjennomsnitt ikke var kon-
sentrasjonsavhengig eller hadde annen analyseusikkerhet.  

Vi konkluderte med at HemoCue-apparatene måler falskt for lave verdier. Dette støttes av NOKLUS-undersøkelser.  
Forskjellen er mindre hvis prøvene måles litt senere, men er likevel signifikant. Vi har ikke tappet noen givere som lå  
under minimumsgrensen på Hb, men hvis vi ikke hadde trukket fra differansen på 0,3 hadde 3 givere blitt sendt hjem 
etter Hb-kontroll. 95 % konfidensintervall for en prøve målt til 12,5 på HemoCue er 12,63-12,94. Vi opprettholder  
derfor det styrte avviket på -0,3 g/l for prøver målt med HemoCue under tapping. 

mailto:uxrakb@ous-hf.no
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S – 11 Ned med ventetiden – opp med arbeidsmiljøet
Forfatter Beate Eikrem Haugstvedt, fagbioingeniør 

Renate Sunde Lade, bioingeniør. 

Medisinsk Biokjemi Ålesund, Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal, Ålesund, Norge. 
Beate.Eikrem.Haugstvedt@helse-mr.no og Renate.Sunde.Lade@helse-mr.no

Introduksjon
Prøvetakingspoliklinikken ved Ålesund sykehus tar blodprøver av pasienter fra sykehusets avdelinger og poliklinikker, 
samt en del pasienter fra PHT.  Antallet polikliniske prøvetakinger øker og det har i perioder vært vanskelig å holde 
ventetiden i vår poliklinikk på et akseptabelt nivå. Medarbeiderne hadde ofte en følelse av å ikke strekke til. Negative 
kommentarer, samt klager fra pasienter som hadde ventet lenge, gjorde at mange mistrivdes i jobben.  Vi startet derfor 
et prosjekt der vi jobbet systematisk for å få ned ventetiden og samtidig bedre arbeidsmiljøet for de som arbeider der.

Metode
LEAN ble brukt som verktøy for å kartlegge de aktuelle arbeidsprosesser.  Registreringsskjema for «plunder og heft» ble 
laget og det ble notert ned ekstra utfordringer og hvor mye tid som ble brukt. Fra funnene laget vi oss PDSA sirkler for 
tiltak vi ønsket fokus på.  Mål om ønsket ventetid ble definert, samt delmål om bedre arbeidsmiljø.

Resultat
Tidstyver som ansatte mente var et stort problem som for eksempel dårlig utfylte rekvisisjoner fra PHT viste seg å ha 
liten betydning. Manglende elektronisk rekvirering var en noe større tidstyv, men helt klart var mangelen på nok  
personalressurser til å bemanne poliklinikken i perioder av dagen med størst belastning den største utfordringen vår.
De viktigste tiltakene var: Vi bemanner et ekstra rom ved kø over 8 samt at vi sendte brev til de rekvirentene som oftest 
hadde manglende registrering.
For å sjekke måloppnåelse tok vi ut jevnlig statistikk fra kølappsystemet og vi hadde god dialog med ansatte i  
prøvetakingsenheten som alle var fornøgd med den nye situasjonen.

Konklusjon
Innen sommeren 2018 hadde vi nådd målene våre, og dette er vi selvsagt veldig fornøgd med. Men vi må stadig jobbe 
for å klare å holde ventetiden nede og arbeidsmiljøet oppe. Derfor har vi nå inkludert ventetid som kvalitetsindikator.  
Vi henter ut statistikk hver måned og passer på at vi ligger innenfor de målene vi har satt. 

mailto:Beate.Eikrem.Haugstvedt@helse-mr.no
mailto:Renate.Sunde.Lade@helse-mr.no
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S – 12 16S metagenomisk karakterisering av abscesser i lever,  

pankreas og nyre
Forfatter Joanna Malgorzata Bivand, 

bioingeniør
Øyvind Kommedal, overlege
Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen, Norge, 
joanna.malgorzata.bivand@helse-bergen.no

Introduksjon 
Abscesser i lever, pankreas og nyre er alvorlige infeksjoner og kan være årsak til bakteriemi eller sepsis. Intraabdomi-
nale abscesser som disse 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 var en bedre karakteri-
sering av bakteriefloraen ved disse typer infeksjoner med bruk av 16S metagenomikk. 

Materiale og metoder 
40 prøver (22 fra lever, 8 fra pankreas, 10 fra nyre) ble dyrket etter standard prosedyre og samtidig screenet med Sann-
tids-PCR for påvisning av det bakterielle 16SrRNA-genet. Neste generasjon sekvensering (NGS) av 16S rRNA-genet ble 
utført på en Illumina MiSeq plattform og sekvensdata ble analysert i RipSeq NGS (Pathogenomix, USA).

Resultater 
Dyrkning av abscessmateriale var positiv i 31 prøver (78%, 19 fra lever, 4 fra pankreas og 8 fra nyre). Ved dyrkning var 14 
prøver monobakterielle med vekst av en gram negativ bakterie (E.coli/ Klebsiella spp./ 
Enterobacter cloacea complex/P.aeruginosa/Salmonella enteritidis), mens 17 prøver var polybakterielle.  
NGS ble gjennomført i alle prøver og påviste nesten 4 ganger så mange mikrober som ved dyrkning, blant annet krav-
fulle og anaerobe bakterier, som ikke lar seg dyrke. Det viste seg at de fleste anaerobe bakterier sameksisterer. I 4 dyr-
kningsnegative prøver, ble det funnet bakterier ved både PCR og NGS (Fusobacterium , E.coli, S.intermedius og Mycoplas-
ma salivarium).

Konklusjon 
Tradisjonell mikrobiologisk diagnostikk gir oss ikke et fullstendig bilde av bakteriefloraen i intraabdominale abscesser. 
Neste generasjon sekvensering av 16S rRNA-genet gjør det mulig å karakterisere alle mikrober som er tilstede. På denne 
måten kan vi bedre forstå patogenesen og hvilke mikrober som er avgjørende for å danne abscesser. Det kan også bidra 
til mer målrettet antibiotikabehandling.

mailto:joanna.malgorzata.bivand@helse-bergen.no
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S – 13 Engangsplater til maldi-tof
Forfatter Marta Twardowska Uzieblo, bioingeniør 

Randi Bråthen Dannemark, fagbioingeniør

Seksjon medisinsk mikrobiologi, Drammen Sykehus, Avdeling for laboratoriemedisin, Klinikk 
for medisinsk diagnostikk, Vestre Viken HF, Drammen, Norge.

Introduksjon
Maldi-Tof-teknologien brukes i mikrobiologisk diagnostikk for å identifisere bakterier. 
Materialet, fersk bakteriekultur eller blod, overføres direkte på maldi-plate og dekkes med matrix. 
 
Maldi-platen som ble benyttet var MSP 96 target polished steel BC plates (flergangsplater) som måtte vaskes når  
alle brønnene var fylt opp. Den ene vaskeløsningen TFA (trifluoracetic acid) er svært etsende og derfor ikke gunstig å 
benytte jevnlig i laboratoriet. Det ønskes å minske bruken av denne vaskeløsningen, samt at det er tidkrevende med 
vasking av flergangsplatene. 

Materiale og metode
Det ble benyttet ATCC/CCUG-stammer og kliniske isolater til verifiseringen. Prøvematerialet ble hentet fra vekst og 
blod(kulturflasker). 

MALDI-TOF analyserer mikroorganismens iboende proteiner vha masspektrometri. Mønsteret av ulike proteiner  
sammenlignes med et referansebibliotek. Avhengig av korrelasjon mellom målt resultat og referansespekter, gis  
det en score fra 0-3 der 0 er ingen korrelasjon og 3 er full korrelasjon.  

Resultater
Det ble testet 31 referansestammer, 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. 
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.

Engangsplatene er mindre i størrelse og har dermed mindre brønner. Det ble testet med 0,8µl Matrix ved siden av  
vanlig 1,0µl Matrix. Resultatene med mindre mengde matrix (0,8µl) er bedre enn med 1µl matrix. Det ble funnet et  
mindre avvik på prøvene analysert med 1µl matrix. 

Engangsplatene er dyrere enn flergangsplatene. Det benyttes vanligvis to brønner per prøve. Resultater viser ingen  
forskjell mellom funnene i de to brønnene. Derfor har vi valgt å teste ut å bruke bare en brønn på engangsplatene.  
Det ble ett mindre avvik på denne utprøvingen.
 
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 1 μl. Samtidig kan det benyttes kun  
en brønn i stedet for to brønner. Bruken av vaskeløsningen har minsket (bedre HMS) og det har blitt mer tid til å gjøre 
andre ting enn å vaske flergangsplatene.
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S – 14 BLS student survey on the student perspective and their  

professional expectations
Forfatter Gabriella Lillsunde Larsson1, 

Tanja Wijkmark2 Marcus Rehnberg2

1School of Health Sciences, Örebro University, SE-70182 Örebro, Sweden
2IBL (Swedish Institute of Biomedical Laboratory Science), SE-11426 Stockholm, Sweden
Corresponding author; gabriella.lillsunde-larsson@oru.se

Introduction
In Sweden, approximately 10 000 biomedical laboratory scientists (BLS) hold a license to practice and about 6000  
are employed in health care. Due to a high middle age in this group, many will retire in the next years to come and  
employers will have difficulties attracting personal to fill the gaps. From a recent report from the Swedish Universitets-
kanslerämbetet (UKÄ) it was also shown that despite an increase of the number of accepted students in the BLS- 
program, many students drop out from their university studies especially during their first year. In order to better  
understand the student perspective, the Swedish Institute of Biomedical Laboratory Science (IBL) performed a student 
survey to evaluate different aspects related to choice of education and expectations on future positions. 

Materials and methods
All student members in IBL were invited to participate (n=483) and to spread the survey to student colleagues.  
The survey was sent as an online survey link (www. webenkater.com); open for participation for 10 days.

Results
Of invited students, 268 participated. Most of the students were female (214, 80%), between 19 and 24 years (159, 
59%). Eighty-three per cent (221) had BLS as their first choice when applying for university studies and top reasons for 
choosing BLS was a good job market (170, 65%), stimulating work tasks (153, 58%) and that the program was a good 
base for further studies/research (101, 38%). The majority of students found the program to be as difficult as expected 
(160, 61%) while 75 students (29%) found it harder than expected. Students were generally interested in further studies 
(167, 64%), many in pursuing a nationally regulated master if optional (139, 54%). The most important factor in a future 
employment for students were nice colleagues and working climate (182, 70%), followed by interesting working tasks 
(119, 46%), a high salary (114, 44%) and career opportunities (105, 40%). Almost half of the students (124, 48%) showed 
interest for working in health care.

Conclution
Based on this survey, students find the profession attractive and many are interested in continuing with post-bachelor 
education. To attract students of today, employers need to offer interesting workplaces with a good social climate and 
career opportunities. 
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S – 15 Har pasientene ID-bånd?
Forfatter Monica Brandal Erstad, 

Bioingeniør II
Anne-Jorunn Pedersen, Bioingeniør.
Medisinsk biokjemi Ålesund, Ålesund Sjukehus, Ålesund, Norge.
Monica.brandal.erstad@helse-mr.no

Innledning
Bioingeniører som tar prøver opplever daglig utfordringer knyttet til identifisering av pasienter. Pasientene mangler  
ID-bånd. Bioingeniørene må da leite etter ansatte på sengepostene, som må avbryte sitt arbeid, for å få identifisert  
pasienten. Noen ganger kjenner heller ikke de pasienten godt, men identifiserer på bakgrunn av papirliste de har i  
lommen. Etter prosedyren skal ID-bånd settes på i akuttmottak.

Materiale og metode
I prosedyren vår står det; Pasienter innlagt på sykehus skal ha påsatt identifikasjonsarmbånd med opplysning om navn 
og 11-sifret fødselsnummer i forbindelse med prøvetaking og transfusjon. 
Pasienten skal selv oppgi navn og fødselsnummer. Dersom pasienten kun oppgir navn og fødselsdato godtar vi dette. 
Kontroller at opplysningene stemmer med etiketten. Etiketten skal klistres på prøverøret enten før prøvetaking eller 
umiddelbart etter prøvetaking, ved pasienten. Deretter skal prøvetaker kontrollere navn og fødselsnummer på  
identifikasjonsarmbåndet mot etiketten på prøverøret. Med få unntak skal alle pasienter ved våre sykehus ha  
ID-armbånd. Gi beskjed til sengeposten dersom dette mangler.

Under direktørens pasientsikkerhetsvisitt på medisinsk biokjemi Ålesund i november 2018, var en av utfordringene vi 
tok opp identifisering av pasienter. Seksjonen ble utfordret til å gjøre en miniregistrering av manglende ID-bånd hos 
pasientene. Det ble laget et enkelt skjema hvor vi skulle skrive hvilken avdeling vi gikk på og hvor mange pasienter som 
ikke hadde ID-bånd.

Resultat
Kartleggingen ble gjennomført 3 uker i desember 2018. Av totalt 792 pasienter var det 183 pasienter (23%) som ikke 
hadde ID-bånd.

Konklusjon
Resultatene er sendt videre til kvalitetsutvalget i klinikken, som tar det videre til helseforetakets   
Kvalitets- og sikkerhetsutvalg (KPU). KPU skal ta stilling til eventuelle tiltak på overordna nivå, siden  
minikartlegginga vår viser at en stor andel pasienter mangler ID-bånd. Korrekt identifisering er avgjørende  
for pasientsikkerheten.



     Abstrakt Bioingeniørkongressen  2019 Troms 167

NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Poster Bioingeniørkongressen 2019
S – 16 “An increasing demand in Immunohistochemistry (IHC) staining and the 

challenges we are facing in Oslo University Hospital”.
Forfatter Rona Joy Vargas Brodahl, 

Biomedical Laboratory Scientist OUS-HF,
Dept. of Pathology, Immunohistochemistry Laboratory, ronbro@ous-hf.no

Immunohistochemistry (IHC) Laboratory in Oslo University Hospital (OUS-HF) is localized both at Rikshospitalet and 
Ullevål Hospital. In 2009, the IHC Laboratory at Radiumhospitalet was transferred to Rikshospitalet. In the last three 
years, IHC staining at Oslo University Hospital have rapidly increased in routine diagnostics; this includes consultation 
biopsies from different pathology laboratories in Norway. We are staining a combined average of 550 IHC slides per day 
at Rikshospitalet/Radiumhospitalet and an average of 120 IHC slides at Ullevål Hospital using the Ventana Benchmark 
Ultra and Dako Autostainer Link 48. Currently, we are doing day and overnight runs for IHC staining as machine capacity 
is challenged by increasing workload. There are 10 bioengineers and 3 chemical engineers working in the laboratory 
as a team who have both a rewarding and challenging task in response to meet the growing demand in IHC staining at 
OUS-HF.
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S – 17 Elektronisk mottak og verifisering av medier og reagenser ved  

mikrobiologisk avdeling. Man tar det man har – kreative løsninger  
i fellesskap

Forfatter Tina Kjetland, 

fagansvarlig ingeniør kvalitet
Haugesund sjukehus, Helse Fonna, Avdeling for laboratoriemedisin, laboratorium for  
medisinsk mikrobiologi, Haugesund, Norge.

Ved mottak av medier og reagenser, heretter kalt varer, hadde vi behov for en systematisk metode for dokumentasjon 
av varelager og verifisering av varer etter krav i ISO 15189 punkt 5.3.2 Reagenser og forbruksvarer. 

Papirbasert løsning for mottak og verifisering av varer ble uoversiktlig og vi ønsket å erstatte dette med et elektronisk 
system. Vi ønsket oversikt over hvordan og hva som skal kontrolleres ved mottak og resultatet av kvalitetskontrollene, 
et bedre system for avdekking av feil og mangler og oversikt over lagerbeholdning. 

Kunne eksisterende fagsystemer brukes til formålet? Fagsystemet LabVantage R5.2 (LV) er brukt som metode.  
LV har en egen kontrollmodul som var egnet. Til merking av varer brukte vi i tillegg etikettmodul i FlexLab LC v5.0.5. 
Fagsystemansvarlig LV ble involvert for å komme fram til gode løsninger. Ved kontinuerlig samarbeid om ønsker,  
behov og forslag til løsninger blant de ansatte ble prosessen drevet fram. 

Det var behov for dokumentasjon av følgende kontrollkriterier: Lotnummer og leveranse, antall enheter mottatt,  
visuell kontroll av vare og emballasje, hms-krav som må ivaretas, oppdaterte pakningsvedlegg, varens utløpsdato,  
dato for når varen tas i bruk og verifisering av varen i form av definerte kontrollrutiner. Prosessen avdekket også  
manglende prosedyrer og behov for bekrivelse av enkelte kontrollrutiner.

Hvert mottak får nå et unikt nummer som består av årstall, lotnummer og eventuell nummerering dersom flere  
mottak av samme lotnummer. Varene måtte opprettes i fagsystemet. Kontrollkriteriene for hver vare ble tilpasset.  
I en overgangsperiode ble både nytt og gammelt system benyttet.

Fra restlistefunksjon i kontrollmodulen hentes oversikt over hvilke varer vi har på lager som ikke er tatt i bruk, oversikt 
over hvilke kontroller som skal settes opp og hvilke varer som mangler fullført kvalitetskontroll ved mottak.

Ny elektronisk løsning tilfredsstiller ISO 15189 pkt. 5.3.2 og papirbasert løsning fases ut.
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S – 18 Tar vi for mye blod av spedbarn og premature? – En revurdering av  

tillatt tappet blodvolum av små barn
Forfatter Maria Bergdal, Bioingeniør

Tonje M. K. Thorgersen, Bioingeniør

St. Olavs hospital, Avdeling for medisinsk biokjemi, Trondheim, Norge.  
Tonje.marie.thorgersen@stolav.no

Som et kontinuerlig forbedringsarbeid diskuterer vi ofte problemstillinger som oppstår på jobb. Et problem som gikk 
igjen var at vi følte det ble tatt så mye blod av små barn- noen tar mye på én gang, mens andre tar litt mindre, men  
oftere. Dette gjelder spesielt på Nyfødt intensiv.
 
I forbindelse med en revisjon av prosedyren vi har om blodprøvetaking av barn var det en kollega som kommenterte det 
med mengde blod vi tapper, og om kilden som er i prosedyren fortsatt er gyldig. Det viste den seg å ikke være. I denne 
prosedyren hadde vi heller ikke helt klare retningslinjer på hvor mye blod vi kan ta over tid, og dette var noe vi ønsket.

Vi valgte å lese mer om blodprøvetaking av barn, og mengde blod som er anbefalt å tappe, samt kontaktet andre syke-
hus i Norge for å vite hva slags prosedyre de har på tapping av blod. Vi samarbeidet også med barneleger på St. Olavs 
hospital om å få i gang en ny prosedyre som angår hvor mye blod som er tillatt å tappes, både per gang, men også hvor 
mye som er lov over tid.

Dette gjorde at vi kom frem til en konklusjon på hvor mye vi mener er innenfor å tappe, på bakgrunn av studier vi  
har lest. I prosedyren beskriver vi også hvem som har ansvar for mengden blod som blir tappet, og at alle som tar  
blodprøve skal registrere hvor mye som tas hver gang slik at både lege, sykepleier og bioingeniør kan ha en oversikt 
over hvor mye som er tatt tidligere. På denne måten unngår vi å ta for mye over tid. 
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Marit Bratland, bioingeniør
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Marit.Bratland2@stolav.no

Introduksjon
Håndtering av forskingsprøver inngår som en del av arbeidsoppgavene hos ansatte ved seksjon prøvemottak.  
Ved prøvemottaket er det ca. 23 ansatte som er involvert i prosessering av forskningsprøver i tillegg til normal drift.  
Det blir tilrettelagt for ulike forskningsprosjekt ut i fra oppdragsgivers ønsker og problemstilling. Avdeling for medisinsk 
biokjemi (AMB) tar imot hevendelser fra forskningsgrupper eller oppdragsgivere som ønsker å få forholdene tilrette-
lagt for sin forskning. I samarbeid med AMB drøftes aktuelle problemstillinger og en protokoll blir utformet. Når avtale 
mellom AMB og oppdragsgiver er signert vil prosjektet være klar til oppstart. Ved AMB driftes ca. 36 prosjekter per dags 
dato, og det er ca. 50 prosjektforespørsler årlig.  

Metode
Prøvene som skal brukes til ulike forskningsprosjekter kan samles inn på ulike måter, og blir kategorisert slik: 
Prøver tatt ved avdelinger og poliklinikker på St.Olavs hospital
Prøver tatt i primærhelsetjenesten 
Fryseprøver til batchvis analyse ved AMB 
Prosjektprøver til direkte analyse ved AMB
Prøver som blir tatt på poliklinikker eller avdelinger ved St.Olavs hospital mottas som oftest via rørpostsystemet 
sammen med vanlige pasientprøver. Nesten alle prøver som sendes via rørpost sendes usentrifugert, dette gjelder også 
forskningsprøvene. Dersom oppdragsgivere som ønsker å lagre materialer som for eksempel serum, plasma og/eller 
buffycoat kreves det sentrifugering hos oss. Noen av de første parameterne som ansatte ved prøvemottaket tar hensyn 
til er oftest koagulasjonstid og sentrifugeringshastighet. 

Prøvene vil deretter bli fordelt i ønsket antall alikvoter som enten sendes videre i romtemperatur eller nedfryst på tørris 
i postforsendelse. De fleste prosjektene ved AMB er i samarbeid med Biobank 1. Alikvoter til disse prosjektene fryses 
direkte ned i -80 grader fryser og blir med jevne mellomrom hentet av Biobank 1, som lagrer alikvotene i sine egne frysere. 

Prøver fra primærhelsetjenesten gjennomgår ofte de samme prosessene som prøver tatt ved St.Olavs hospital, men 
sentrifugeringen av serum/gel-rør gjøres før de sendes til prøvemottaket. Dette betyr at resterende prøveprosessering 
gjøres hos oss.

Før oppstart av hvert prosjekt så vil det bli utformet et infoskriv av fagansvarlig bioingeniør ved seksjon prøvemottak.  
Infoskrivet skal inneholde informasjon om oppdragsgiver, aktuelle kontaktpersoner, prosjektomfang, varighet og 
formål. Videre følger informasjon til prøvetaker om aktuelle rutiner for det spesifikke prosjektet. Prøvetaker har også 
ansvar for å påse at nødvendig informasjon blir påført rekvisisjonen. Denne rekvisisjonen blir et hjelpemiddel for at 
ansatte ved prøvemottaket kan føre inn korrekt informasjon i biobankdatabasen BioByte. Infoskrivet inneholder også 
veiledning for prøvehåndteringen ved felles prøvemottak. Opplysninger angående sentrifugering, alikvotering og  
registrering av prøver i biobankdatabasen skal oppgis. Dersom prosjektprøvene skal videresendes vil det også følge 
med informasjon angående rutiner ved forsendelse.    

AMB samarbeider tett med Biobank 1 som er en forskningsbiobank som samler inn og lagrer biologisk materiale. Prøve- 
mottaket benytter seg av Biobank1 sitt datasystem BioByte for registrering av prøveinformasjon og generering av unike 
strekkoder for hver alikvot. BioByte anonymiserer personopplysninger til deltagerne i prosjektet. Når prosjektprøvene  
er ferdig prosessert blir ulike opplysninger lagt inn i BioByte. Dette innebærer opplysninger om blant annet antall alikvoter,  
volum, prøvetakingsdato, nedfrysningstidspunkt og eventuelt andre parametere oppdragsgiver har valgt å inkludere. 

Et innsamlingsprosjekt vil etter en tid generere et bruksprosjekt. Seksjon prøvemottak kan ta imot slike bruksprosjekt. 
Dette er biologisk materiale som ofte blir sendt til prøvemottaket batchvis som fryseprøver. Slike batchprøver kan 
komme fra ulike forskningsprosjekter og biobanker rundt om i landet. 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. Fagansvarlig bioingeniør ved prøvemottak inngår avtale med oppdragsgiver og analyseseksjonen 
angående pris og koordinering av utførelse. 
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Prosjektprøver som skal direkte til analyse ved AMB får ofte opprettet en egen rekvirentkode. Når prøven ankommer 
prøvemottaket vil den som oftest være ferdig rekvirert og blir dermed behandlet som en vanlig pasientprøve. Som an-
satt ved prøvemottaket vil man følge vanlig rutine for prøvebehandling av disse prosjektprøvene og de krever derfor 
ingen spesiell prøveprosessering. Analysesvaret benyttes ikke i sammenheng med pasientbehandling, men i prosjekt-
sammenheng. 

Resultat
Resultatet av arbeidet utført av bioingeniører i forbindelse med forskningsprøver er i hovedsak nedfrysning av alikvoter 
til forskningsbiobank. Prøvemottaket lagrer prøvene midlertidig i fryser ved -80 grader, før de leveres til biobank 1 for 
videre oppbevaring. 

Noen prosjektprøver krever videre forsendelse til både inn og utland. I disse tilfellene har prøvemottaket ansvar for 
både prøveprosessering og forsendelse. 

De prøvene som sendes inn direkte til analysering ved AMB genererer analysesvar som sendes tilbake til oppdragsgiver.

God tilretteleggelse for planlegging, innhenting og behandling av prøvemateriale til forskning ved St.Olavs hospital kan 
være en årsak til økte 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 sjekke og utøve riktig pre-analyse 
skal gi god forutsetning for behandlingen av forskningsprøver. Høy kvalitet, riktig praksis og god sporbarhet er i fokus. 
På grunn av erfaring kan St.Olavs hospital tilby raske svar på prosjekthenvendelser på grunnlag av gode malstrukturer 
og prosedyrer i tillegg til fastsatte priser. Vårt arbeid skal gi et godt grunnlag for optimale forskningsresultater. 
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et spesialprogram fra Noklus
Forfatter Eva Rønneseth, avdelingsingeniør/bioingeniør, eva.ronneseth@noklus.no

Anne Vegard Stavelin, forsker/bioingeniør, anne.stavelin@noklus.no

Noklus hovedkontor, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen. Norge.

Introduksjon 
Noklus arbeider for å kvalitetssikre laboratorieundersøkelser i primær- og spesialisthelsetjenesten, og har fokus på 
å tilby gode eksterne kontrollprogram. For PT-INR er dette en utfordring fordi kontrollmaterialene som finnes på 
markedet ikke er gode nok, dvs. at de ikke gjenspeiler kvaliteten på pasientprøver.  Noklus har derfor utviklet et 
spesialprogram der ferske pasientprøver brukes til å kontrollere metodene. Hensikten er å få en årlig kontroll på 
hvordan PT-INR-metodene samsvarer med norske sykehus og dermed kunne overvåke kvaliteten.

Materiale og metode 
Et utvalg på 75 legekontor med de mest brukte instrumentene (CoaguChek, Simple Simon og microINR) deltar i 
programmet. Legekontorene tar prøver av fem pasienter som står på marevan, analyserer PT-INR på eget instrument 
(kapillær eller veneprøve) og sender prøvene (citratglass) til Noklus samme dag. Pasientprøvene blir analysert på 
laboratoriet ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. For å representere et gjennomsnitt av alle norske sykehus, blir 
pasientprøvene justert vha referansematerialer. Noklus har tilbudt dette programmet siden 2014. CoaguChek og 
Simple Simon har deltatt siden oppstarten, mens microINR har vært med de to siste årene.

Resultater 
Instrumentene blir vurdert mot krav til systematisk avvik (gjennomsnittlig differanse fra sykehusmetoden skal ligge 
innenfor ± 6 %) og nøyaktighet (95 % av pasientprøvene skal avvike mindre enn ± 20 % fra sykehusmetoden).  Alle 
INR-instrumentene har tilfredsstilt begge kravene hver gang de har deltatt. 

Konklusjon  
Noklus har utviklet et spesialprogram til PT-INR der ferske pasientprøver blir brukt til å evaluere PNA-metodene. 
Dette betyr at Noklus kan overvåke kvaliteten til PNA INR-metodene og evaluere eventuelle metodeforskjeller. 
CoaguChek, Simple Simon og microINR samsvarer bra med den mest brukte sykehusmetoden i Norge.

mailto:eva.ronneseth@noklus.no
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sigdcellesykdom
Forfatter Sonja Sander Gjermshus, Seksjonsleder

Guri Joranger,  
Fagbioingeniør/ Bioingeniør med spesialistgodkjenning Guri.Joranger@ahus.no

Suganthini Nandhakoban, fagbioingeniør, Suganthini.Nandhakoban@ahus.no 
Immunologi og transfusjonsmedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus,  
Lørenskog, Norge. 

Henvisende lege sørger for at det foreligger blodprøvesvar av nyere dato på Hb, Hct og HbS%, pasientens høyde/  
vekt og at det er bestilt utvidet fenotyping evt genomisk blodtyping av pasienten.

Enhet for Blodbanksekretariat oppretter henvisning i DIPS, tidspunkt for forebyggende behandling avklares og brev 
om behandlingstime sendes til pasienten.
Antall SAG- enheter pasienten har behov for beregnes ut fra verdier på blodprøvesvar. Dersom henvisende sykehus 
ikke kan dekke behovet for SAG, søkes det først i eget lager og dernest etter egnede blodgivere fra eget korps som 
innkalles for tapping.
Seksjon for Immunhematologi innhenter informasjon om blodtype, feno/ genotype, antistoffscreening og evt 
irregulære antistoffer som registreres i LabCraft. Det søkes i LabCraft etter forlikelige SAG- enheter i lager. Ved  
behandlingstidspunkt bør disse være < 10 dager gamle.

Ved utvelgelsen av forlikelig SAG og ved innkalling av egnede givere tas det hensyn følgende blodtypesystemene i  
prioritert rekkefølge: Rh, Kell, Kidd, Duffy og Ss. Hvis man må avvike fra dette regimet, velger man først å se bort fra  
Fyb hvis pasienten er negativ på både Fya og Fyb. Dernest velger man bort hensynet til Ss. Tilsvarende søk gjentas 5 
dager før planlagt utskiftning. Etter konferering med faglege kan det gis SAG >10 dager fordi fenotypeforlikelig SAG  
prioriteres foran produktets alder.
Hvis pasienten har irregulære antistoffer utføres forlik.

Alle enheter SAG fra eget lager blir merket med sjekkpunktlapp med info om RBCX, pasientens PIDnr og initialer.  
Både egne og importerte SAG- enheter veies, bruttovekt i gram skrives på etiketten. Enhetene oppbevares i egen boks 
på kjølerom på Seksjon for Komponentfremstilling.
Ny antistoffscreening utføres på behandlingsdagen. Dagen før skal alle tilgjengelige SAG- enheter veies og reserveres  
til pasienten. Ved behov skal SAG- enhetene bestråles og faglege bestemmer rekkefølgen av SAG som skal benyttes.  
De nyeste og mest fenotypeforlikelige enhetene transfunderes til sist.
RBCX utføres av seksjon for Pasientbehandling.
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Forfatter Ranveig Østrem, bioingeniør

Kristina Olsson Kasumacic, Bioingeniør

Oslo universitetssykehus (OUS), Hormonlaboratoriet, Aker. Oslo, Norge. rostrem@ous-hf.
no;kraols@ous-hf.no;

«En biobank inneholder samlinger av biologisk materiale med tilhørende databaser som er systematisert slik at den  
kan brukes i forskning eller rutinemessige undersøkelser». 

I Norge har vi 3 ulike typer; diagnostiske-, behandlings- og forskningsbiobanker. Opprettelse av biobanker i Norge er 
nøye regulert. For å opprette forskningsbiobanker må en ha godkjenning av de Regionale komiteer for medisinsk og 
helsefaglig forskningsetikk (REK). I tillegg er alle biobanker regulert gjennom «Lov om behandlingsbiobanker» og  
«Lov om medisinsk og helsefaglig forskning». Ved OUS finnes det over 500 forskningsbiobanker. 

Ved Hormonlaboratoriet samler vi inn, registrerer og behandler biologisk materiale til to store biobanker, Barne- 
diabetesregisteret (BDR) og Norsk biobank for narkolepsi og relaterte sykdommer (NK). Vi samler serum og DNA til  
BDR og i tillegg plasma, RNA og mononucleære celler (MNC) til NK. Prøvene vi mottar blir registrert i en database og 
anonymisert ved hjelp av et person-ID-nummer. Rørene scannes inn via en QR-kode til en unik plassering i bokser  
som oppbevares i -80 °C frysere. MNC blir oppbevart i flytende nitrogen.

Formålet med BDR-biobanken er å bedre diagnostikk og klassifisering av diabetes, samt å fremme forskning på  
feltet. Formålet med NK-biobanken er på nasjonalt plan bedre diagnostikk og forskning i patogenese og etiologi  
ved narkolepsi og relaterte sykdommer, med spesielt fokus på assosiasjon med svineinfluensavaksinasjon.
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befruktning og de gode hjelperne ved St Olavs hospital»
Forfatter Kristin Dybdahl, Klinisk embryolog/Fagansvarlig bioingeniør,

Anniken Gresseth, Klinisk embryolog/Fagansvarlig bioingeniør,

St Olavs hospital, Fertilitetsseksjonen, Trondheim, Norge.
Kristin.Dybdahl@stolav.no

Vi vil gi en oversikt som viser utviklingen av assistert befruktning ved St. Olavs hospital fra starten først på 80-tallet til 
i dag.

Første barn i Norge født etter assistert befruktning var her på klinikken i 1984. Etter hvert som graviditetsraten økte,  
så økte også andelen tvillinger med de komplikasjoner som flerlingesvangerskap medfører. Fryseteknikken ble bedre, 
man kunne 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/tint embryo ble født her i 1988. Fra 1996 ble det introdusert en 
ny metode, intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI), som muliggjorde IVF hos menn med svært dårlig sædkvalitet.

Vi har tatt utgangspunkt i alle behandlinger med assistert befruktning utført ved Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs  
hospital 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 intracytoplasmatisk spermieinjeksjon. 

Ved utgangen av 2004 var kvaliteten på vårt fryseprogram blitt så god at kriteriene for elektiv tilbakesetting av ett  
embryo, elektive single embryo transfer (eSET ) kunne endres.
Forekomsten av tvillingsvangerskap 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. 
Flere blir gravide etter FER på grunn av at fryseteknikkene har blitt bedre, noe som gjør at det blir bedre overlevelse av 
embryo etter frys og tin.
Innføring av ICSI gjør at vi kan behandle flere par, og denne metoden utgjør ca. halvparten av behandlingene vi gjør.

Tilbakeføring av ett embryo, samtidig med forbedring av frysemetode, gjør at behandlingen blir mer effektiv og  
dermed mindre belastende for pasienten. Sjansen for å få barn er like stor, og risikoen for tvillingsvangerskap er liten.
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Forfatter Lotte Andreassen1, 

Niclas Raffelsberger1,4; Marit Hetland2; Kirsten Gravningen3; Iren Høyland Löhr2; Arnfinn 
Sundsfjord4; Ørjan Samuelsen1

1Norwegian National Advisory Unit on Detection of Antimicrobial Resistance, Dept. of Micro-
biology 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 

Background: Klebsiella pneumoniae is a major human pathogen responsible for infections in both hospitals and the 
community. K. pneumoniae colonise the human gastrointestinal tract and carriage appears to be closely related to  
infection and spread of high-risk clones. However, there are knowledge gaps in terms of the carriage rate of K.  
pneumoniae and the population structure (phylogeny, virulence and antimicrobial resistance) of carriage isolates.  
The aim of this study is to determine the prevalence and population structure of gut carriage strains in an adult  
community population. 

Materials/methods: Randomly selected adults (n=6358; >40 years) attending the Tromsø 7 population study  
2015-2016, were offered a self-sampling kit for rectal swab sampling. The samples were screened for the presence  
of K. pneumoniae using SCAI medium. Whole-genome sequencing (WGS) was performed on an Illumina platform.  
Assembly by Unicycler v0.4.4. Bioinformatic analysis by Kleborate v0.3.0. Antimicrobial susceptibility testing (AST)  
was performed according to EUCAST recommendations.

Results: In total, 5015 (78.9%) fecal swabs were returned, of which 2800 were screened for the presence of K.  
pneumoniae. Of those, 473 (16.9%) were positive for K. pneumoniae. WGS analysis of a subset of strains (n=269)  
showed a dominance of K. pneumoniae sensu stricto (61%), followed by K. variicola (28%), K. quasipneumoniae subsp. 
quasipneumoniae (7%), and K. quasipneumoniae subsp. similipneumoniae (4%). A total of 165 different sequence types 
(ST) were observed. The most frequent were ST20 (5%), ST26 (5%), ST461 (4%), ST37 (3%), and ST45 (3%). Current 
known multidrug-resistant high-risk clones, such as ST258 and ST307, were not detected. The prevalence of resistance 
to commonly used antibiotics were very low with 1.9%, 0.9%, and 6.6% resistance to trimethoprim-sulfamethoxazole, 
cefuroxime, and mecillinam, respectively. None of the isolates were resistant to piperacillin-tazobactam, ceftazidime, 
cefotaxime, meropenem, gentamicin, or ciprofloxacin. The vast majority of strains did not contain known virulence 
determinants. Yersiniabactin was present in 21 strains (7.8%). Two strains harbored five (ST2039) and three (novel ST) 
virulence determinants, respectively. 

Conclusions: The gastrointestinal carriage rate of K. pneumoniae in a general population in Norway was 16.9%.  
Carriage strains show a diverse population structure and a low prevalence of antimicrobial resistance and virulence 
determinants.

Keywords: K. pneumoniae, resistance, and virulence 
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Forfatter Charlotte H. Arnesen, fagbioingeniør

Universitetssykehuset Nord-Norge, Laboratoriemedisin, Tromsø, Norge  
charlotte.hokland.arnesen@unn.no

Bakgrunn/Introduksjon
Bedsidekontroll er en applikasjon for å utføre elektronisk ID-kontroll av pasienter som skal transfunderes og elektronisk 
transfusjonskvittering av pasienter som skal transfunderes med erytrocyttkonsentrat, blodplatekonsentrat og/eller 
plasma. Applikasjonen er utviklet av LabCraft hvor koder på pasientarmbånd, blodprodukt og ID-kort leses ved hjelp av 
en håndholdt skanner.  Én person alene kan utføre «dobbeltkontroll av pasientens ID fordi applikasjonen kan erstatte 
den andre personen. 

Bedside innføres som et tiltak for å øke sikkerheten for at rett pasient mottar riktig blod, samt sikre sporing av  
transfusjon. Tiltaket er besluttet innført av ledelsen ved UNN for å lukke avvik fra Helsetilsynet.

Materiale og metoder
Applikasjonen Bedside
Trillebord, laptop og håndscanner.

Resultater
Pilotprosjekt utført ved Intensivavdelingen i Tromsø i 2017
2018: Innført Bedside i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken i Tromsø ved fem avdelinger.
Oppfølging: Rapporter skrives ut én gang pr. måned. Avdelingene oppsøkes og får muntlig tilbakemelding samt  
kopi av rapport for sin egen avdeling.
Anbefaling fra smittevern UNN.

Konklusjon
«Ting tar tid». Helsevesenet i Norge er styrt av økonomi.
Viktig å følge opp den enkelte avdeling tett i etterkant av utrulling. Det tar tid å etablere nye rutiner.
Tilbakemelding fra de enkelte avdelingene om at applikasjonen er brukervennlig.
15.02.19: Avventer svar på økonomi.

mailto:charlotte.hokland.arnesen@unn.no


178  Abstrakt Bioingeniørkongressen 2019 Troms

NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Poster Bioingeniørkongressen 2019
S – 26 Utvikler pasienter behandlet med vedolizumab  

nøytraliserende antistoffer?
Forfatter Åge Winje Brustad 

(aagwin@ous-hf.no), spesialbioingeniør MSc 
Ann Magritt Liberg (annlib@ous-hf.no), bioingeniør MSc,  
Oslo Universitetssykehus – Radiumhospitalet, Avdeling for medisinsk biokjemi,  
Enhet for kreftmarkører, Oslo, Norge. 

Biologiske legemidler er en gruppe legemidler som inneholder virkestoff fremstilt fra bl. a. levende cellekulturer.  
Biologiske legemidler er som regel svært kostbare, men brukes i økende grad. De fleste biologiske legemidlene virker 
ved å stimulere eller hemme immunsystemet. Vedolizumab (VDZ) (Entyvio®, Takeda) er et humanisert IgG1 monoklonalt 
antistoff som binder seg til humant μ4μ7-integrin, et molekyl som spiller en viktig rolle når betennelsesceller vandrer ut 
i vevet. VDZ har vært tilgjengelig i Norge siden 2014 og bruken er økende. VDZ gis som infusjon og brukes i behandling 
av bl. a. Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.

Avdeling for medisinsk biokjemi Radiumhospitalet måler serumkonsentrasjon av flere antistoff-baserte biologiske  
legemidler og nøytraliserende pasientantistoffer (ADAb) mot enkelte av legemidlene. Noen pasienter utvikler ADAb mot 
biologiske legemidler, som er kroppsfremmede proteiner, selv om legemidlene er humanisert (> 95 % human) eller helt 
humane. Det er tidligere påvist sammenheng mellom ADAb, lavt medikamentnivå og manglende effekt av legemidlet 
for enkelte andre biologiske legemidler. Det trengs mer kunnskap om forekomst av ADAb mot VDZ.

Laboratoriets egne resultater gjennomgått fra 01.01.17 til 01.01.19 viser at > 100 utgitte svar har en serumkonsentra-
sjon for VDZ < 1 mg/L. Dette kan tyde på tilstedeværelse av ADAb. Basert på tidligere erfaringer med ADAb-analyser 
ønskes det å screene disse prøvene for å se om man finner ADAb. Analysen vil settes opp som en TR-IFA (time-resolved 
immunofluoroassay) på plattformen AutoDELFIA. For å kunne tolke resultatene blir analysen satt opp i to forskjellige 
oppsett. Oppsett 1: Hemmingsanalyse anti-VDZ som fast fase og VDZ merket med europium som tracer. Oppsett 2: 
Hemmingsanalyse med μ4μ7-integrin som fast fase og VDZ merket med europium som tracer.

Resultater fra screening vil gi laboratoriet verdifull informasjon om utbredelsen av ADAb hos pasienter under  
behandling av VDZ, om det vil være aktuelt for laboratoriet å tilby en analyse for dette i framtiden og hvilket  
analyseformat som vil være best egnet.

mailto:aagwin@ous-hf.no
mailto:annlib@ous-hf.no
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S – 27 LEAN – noe for oss?
Forfatter Merete R. Ueland, seksjonsleder 

Seksjon medisinsk mikrobiologi, Bærum Sykehus, Avdeling for laboratoriemedisin, Klinikk for 
medisinsk diagnostikk, Vestre Viken HF, Drammen, Norge.

Randi B. Dannemark, Fagbioingeniør 
Seksjon medisinsk mikrobiologi, Drammen Sykehus, Avdeling for laboratoriemedisin, Klinikk 
for medisinsk diagnostikk, Vestre Viken HF, Drammen, Norge.

Introduksjon  
Juni 2017 gjennomførte vi et forbedringsprosjekt (RIE; Rapid Improvement Event) i samarbeid med en leverandør. 5 
bioingeniører og 3 personer fra leverandør jobbet med RIE i en uke. Kunne ressursene i laboratoriet brukes på en mer 
effektiv måte? Kunne vi håndtere økt prøvevolum uten at bioingeniørene ble utslitt?

Metode 
RIE baseres på LEAN-metodikk.
Vi dokumenterte alle trinn fra mottak til svar av en pasientprøve. Verditrinn for pasienten ble identifisert, og andre trinn 
ble forsøkt eliminert. Vi tok tiden på ulike arbeidsoppgaver for å finne den mest effektive måten. Mer «visual manage-
ment»  ble innført.

Resultater
Det viste seg at å jobbe i små batcher var den mest effektive måten å jobbe på. 
Tidligere satte hver arbeidsplass opp sine prøver til viderearbeid i en stor batch på slutten av dagen. Vi innførte en «in-
strumentperson» som satte opp viderearbeid for alle kontinuerlig i løpet av dagen. Maldi-Tof ble kjørt i små batcher på 
4-6 isolater per kjøring, resistensbestemmelse til Vitek ble gjort på 1-7 prøver av gangen.
Registrering, merking av skåler og utsæd av en og en prøve var mer tidseffektivt enn å gjøre samme handling på flere 
prøver. Dette gir også bedring i kvalitet fordi det minsker faren for prøveforveksling.
Prøveflyten gjennom laboratoriet ble mer effektiv og medførte at vi håndterte en økt prøvemengde fra 800 til 920 prø-
ver/måned (penselprøver, inneliggende pasienter) i perioden. En økning på 15 %.
Samtidig ble overtid redusert med ca 40 %.
Visual management med oppslagstavler og fargekoder ga bedre informasjonsflyt og forkortet ventetid på konsultasjon 
med mikrobiolog.

Konklusjon
Vi oppnådde målet om å jobbe mer effektivt med mindre belastning på ansatte. Det var et krevende prosjekt å gjen-
nomføre i vår travle hverdag, men i ettertid var det absolutt verdt det.  Prosjektet ga motivasjon til å fortsette og jobbe 
kontinuerlig med forbedring.
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S – 28 Veiledning handlar om å bevisstgjere
Forfatter Ingunn Bjerkvik Stenberg, 

Bioingeniør, Rikshospitalet, Farmakologisk avdeling, NTNU avd. Ålesund, Oslo, Norge. 
bjerin@ous-hf.no 
Ingebjørg Svinøy, Bioingeniør, OUS Rikshospitalet, Medisinsk biokjemi. 

Introduksjon
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 kollegaer på. 

Hoveddel
Kompetanse i veiledning er essensielt og nødvendig. I ein hektisk arbeidskvardag er det mange som kommuniserer  
forbi kvarandre. Dette kan føre til frustrasjon og irritasjon blant ansatte. Kan hende bioingeniørar treng å bli betre  
på empatisk kommunikasjon? Som oftast er det fordelaktig i all kommunikasjon å ta utgangspunkt i seg sjølv. Som 
yrkesaktiv kan ein lære mykje av studentar. Yrkesaktive kan ha godt av å bli gjort oppmerksomme på nye oppfatningar 
og idéar. Studentar ser laboratoriet med nye auge og ser ting i eit anna perspektiv. Studentar er ikkje «fastlåst» i eit 
bestemt mønster å arbeide, tenkje og kommunisere på. 

Konklusjon
Bioingeniøren har ei viktig rolle i møte med pasientar, studentar og kollegaer. Det er viktig å vere bevisst på at  
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 bedre arbeidsmiljø og økt 
trivsel blant ansatte. Kunnskap om veiledning opnar for refleksjon, og bidreg til å bevisstgjere korleis ein er i møte  
med andre. På denne måten kan veiledningskompetanse bidra til positive endringar i arbeidsmiljøet.

mailto:bjerin@ous-hf.no
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S – 29 Hvilken effekt har hjemmetjenesten i Østfold hatt av Noklus sitt  

«Hjemmetjenesteprosjekt»? 
Forfatter Heidi Sanderød, bioingeniør/laboratoriekonsulent

Bodil Karlsøen, bioingeniør/laboratoriekonsulent

Noklus Østfold, Sykehuset Østfold, Norge.

Introduksjon
Som et ledd av samhandlingsreformen har det blitt økende bruk av laboratorieanalyser utenfor sykehus. Den  
kommunale helsetjenesten skal tilby et bredere tilbud. Det fører til at sykepleiere og annet personell i omsorgstjenesten 
utfører pasientnær analysering uten at dette nødvendigvis medfører de systemer som kreves for å ha god nok  
kvalitet på analysene. Noklus har hatt sykehjemmene som deltakere siden 2012, og har sett god effekt av veiledning i 
laboratoriearbeid. Fra januar 2016 fikk Noklus bevilget midler via statsbudsjettet til prosjekt for kvalitetsforbedring av 
laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten. Prosjektet ble først startet opp i tre fylker; Sogn- og Fjordane, Nordland og 
Østfold. Vi ville se på hjemmetjenesten i Østfold, og om vi kunne se en forbedring i visse kvalitetsindikatorer etter to år 
med kurs og veiledning fra Noklus.

Materiale og metode 
Kartlegging av hjemmetjenestene i Østfold ved hjelp av surveymonkey. Første kartlegging var i tidsrommet 2015/2016, 
og ble gjennomført sammen med ledelsen i virksomhetene. Dette var for å unngå misforståelser under utfylling av kart-
leggingen. Den siste kartleggingen ble utført av utvalgte kontaktpersoner på virksomheten, da vi på dette tidspunktet 
kjente godt til hvilke personer som kjente godt til laboratoriearbeidet på virksomheten. Denne kartleggingen ble utført i 
slutten av 2018.

Laboratoriekonsulentene i Østfold har hatt kurs i grunnleggende laboratoriearbeid for alle virksomhetene, og hyppig 
kontakt med de laboratorieansvarlige gjennom hele prosjektperioden. 

Resultater  
Det er dessverre få som svarer på den siste kartleggingen (8/15 prosjektvirksomheter), men tendensene vi ser i disse 
besvarelsene stemmer godt med de erfaringene vi har fra kontakt med virksomhetene. 

De fleste svarer på EQA
De fleste gjør intern analytisk kvalitetskontroll
Alle kjenner til at de har prosedyrer for laboratoriearbeidet gjennom Noklus sin hjemmeside
Alle har laboratorieansvarlig på virksomheten
Bør bli flinkere til å ha plan for opplæring, og fokus på hvem som utfører denne
Lite avtaler med fastlege
Flere har blitt flinkere til korrekt frakt; stativ og temperaturregulering

Konklusjon
Vi ser at mange hjemmetjenester i Østfold har fått en bedre forståelse for hva laboratoriearbeid krever for at dette  
arbeidet skal ha en god nok kvalitet. Hjemmetjenesten har noen utfordringer som er spesielle for dem, og det krever  
at vi jobber tett sammen med dem 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,  
og det er mange steder greit å fortsatt ha tett oppfølging fra Noklus. Dette samsvarer godt med erfaringer fra da syke-
hjemmene ble deltakere i Noklus. 
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S – 30 Standardisering av urinmikroskopibesvarelse
Forfatter Monica Hovdenakk Engeset 

fagbioingeniør 
Helse Møre og Romsdal HF, Laboratorium for Medisinsk Biokjemi, Preanalyse, Volda, Norge
Monica.Hovdenakk.Engeset@helse-mr.no

Introduksjon
I forbindelse med samkjøring av felles prosedyre for Urinmikro på tvers av våre 4 laboratorier i Møre og Romsdal, 
dukket mange spørsmål opp. Besvaring av urinmikroskopering har gått i muntlig arv i generasjoner. Hvordan skal en på 
best mulig måte lære videre begrunnelsen bak begrepa «Noen, en del, mange, +, ++ og +++»? Med dagens rutiner følte 
vi heller ikke at urinstixresultatet vart gjenspeila i besvarelsen av urinmikroskoperinga, siden det kun var faktiske funn 
som vart kommentert. Ønsket derfor å gi et helhetlig bilde av urinmikroskoperinga som viste at alle komponenter var 
blitt vurdert og få bort mest mulig av begrepene som gav rom for individuell vurdering, heller få på plass konkrete  
tallverdier. Og selvfølgelig at det vart lik praksis i foretaket.

Materialet og metoden
Sammenligninger og diskusjoner innad i faggruppe for Preanalyse i foretaket. Grunnlaget for felles besvarelse vart  
gjort med bakgrunn i Bente Urdal Vinje si bok om «Urinmikroskopi – Praktisk utførelse og bildeatlas» samt fleire års 
erfaring frå bioingeniører/fagbioingeniører i faggruppa for Preanalyse i foretaket. 

Resultater
Nytt besvaringsskjema vart utarbeida, skjemaet baserer seg på avkrysningsmetoden basert på retningslinjer og  
referansegrenser i prosedyren. I tillegg vart ny analysepakke utarbeidet i labdatasystemet, slik at en måtte inn å  
besvare alle analytter fra avkrysningsskjemaet, både ved positivt og negativt funn. (Erytrocytter, Leukocytter,  
Bakterier, Plateepitel, Overgangsepitel, Nyreepitel, Hyaline sylindere, Kornete sylindere, andre sylindere og andre  
funn). Og på grunnlag av sammenligninger på tvers av foretaket vart også felles rutine for urinmikroskopering gjort.  
Alle bruker nå et standardisert system fra KOVA.

Konklusjon
Utvidet resultatbesvaring tar litt mer tid, men gir et bedre begrunnet og oversiktlig resultat. Samkjøring og diskusjon  
av rutiner på tvers av laboratoriene er meget nyttig og lærerikt. 
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S – 31 «Deep in the urine»
Forfatter Karina Hill Bjerkestrand, 

laboratoriekonsulent 

Line Nilsen Nygård, 

laboratoriekonsulent

Noklus, St. Olavs hospital, Trondheim, Norge
Line.Nygard@stolav.no 

Bakgrunn/metode
Vi har gjort en studie for å undersøke holdbarheten av urinprøver. Det ble samlet inn urinprøver av 21 friske kvinner. 
Prøvene ble behandlet under kontrollerte forhold:
• Deltakerne fikk en pose med standard utstyr
• De fylte 2 urinprøverør uten tilsetning fra sin urinprøve
• Prøvene ble behandlet umiddelbart
• Ett av rørene fra hvert sett ble satt til dyrkning umiddelbart
• Røret ble oppbevart i romtemperatur og sådd ut etter 5, 10 og 24 timers oppbevaring.
• Det andre røret ble oppbevart i kjøleskap, før prøven ble satt til dyrkning 
• Prøvene ble sådd ut på Chromagar-skåler og inkubert i 24 timer ved 37 °C
• Bakterieveksten ved de forskjellige betingelsene ble sammenlignet og dokumentert

Konklusjon
Vi fikk bekreftet viktigheten av riktig oppbevaring av urinprøver for å få et representativt resultat ved dyrkning.

mailto:Line.Nygard@stolav.no
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S – 32 Akkreditering av pasientnær analysering (PNA) ved Rikshospitalet/OUS 
Forfatter Olga Kristin Hultgren, 

PNA-koordinator

Ingrid Horgen, 

spesialbioingeniør

Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 
ohultgre@ous-hf.no og ihorgen@ous-hf.no 

Introduksjon
I 2015 søkte Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK), Rikshospitalet om akkreditering for pasientnær analysering  
(PNA) til Norsk akkreditering (NA). Søknaden gjaldt for glukose målt med Accu-Chek Inform II og alle målte analyser  
(+ to beregnede analyser) målt med blodgassinstrumentene ABL 825 Flex og ABL90 Flex. 
Relevante standarder er Pasientnære undersøkelser NS-ISO 22870 og Medisinske laboratorier
NS-ISO 15189. Begge inneholder krav til kvalitet og kompetanse.

Metode
MBK har administrativ og faglig ledelse av PNA 
PNA skal ha samme kvalitet som analysering sentralt på laboratoriet
Resultater fra PNA skal overføres til elektronisk pasientjournal
Vi skal ha oversikt over instrumentparken, full sporbarhet i hele produksjonsveien, operatørene/brukerne skal ha  
tilstrekkelig kunnskap, analysene skal valideres og instrumentene skal overvåkes.
PNA-enhet med PNA-koordinator og to spesialbioingeniører 
Dokumenter i eHåndbok (Helse Sør-Øst sitt dokumentstyringssystem): 
Nivå 1 prosedyre 
Søknadsskjema for nytt utstyr til PNA
Administrative rutiner, retningslinjer for opplæring, brukerveiledninger, sjekklister, samarbeidsavtaler med  
de kliniske enhetene og kvalitetsindikatorer
Valideringsprosedyrer (som på MBK)

Konklusjon
Kvalitetssikring av PNA er en kontinuerlig forbedringsprosess:
nye brukere skal ha opplæring, brukerveiledning tilpasset brukere/operatører 
installasjon og implementering av nye analyser og instrumenter 
testing for å få prøver og resultater til elektronisk pasientjournal (EPJ) 
avviksbehandling og internrevisjon
styre- og overvåkingsprogrammer (daglig drift, vedlikehold og kontrollovervåking)

Resultat
Fra jan. 2016 er PNA ved Rikshospitalet, OUS, akkreditert etter standardene NS-ISO 15189 og NS-ISO 22870. 
Rikshospitalet er det første sykehuset i Norge som er akkreditert for PNA.
I november 2016 fikk vi innvilget fleksibel akkreditering for nye analyser som benytter samme metode/måleprinsipp.

mailto:ohultgre@ous-hf.no
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S – 33  Internundervisning – «som fungerer»
Forfatter Eva Hagen Olsson, 

Bioingeniør 
Liv Jorunn Garvik, Spesialbioingeniør
Nanna Skeie, Spesialbioingeniør. 
Oslo universitetssykehus, Ullevål, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, Seksjon for 
immunhematologi, Oslo.
uxevls@ous-hf.no

Bakgrunn
I 2010 arrangerte vi kurs i blodtypeserologi/antistoffutredning med gruppearbeid. Mange oppgaver ble laget. Slike  
oppgaver er brukt sporadisk til internundervisning, men vi ville bruke den store jobben som var lagt ned i oppgavene 
ved å bruke dem og systemet «for alt det var verdt» til systematisk internundervisning. Vi la frem ideen for  
seksjonsleder og fikk klarsignal.
 
Gjennomføring
Tilbudet er til alle; bioingeniører, spesialbioingeniører, studenter og LIS-er.
Gjennomføres 2-4 ganger i året. En «runde» går over tre dager (1-1,5 t). Ansatte blir fordelt etter turnusplan slik at flest 
mulig kan være med, 3-4 i hver gruppe, gjerne med ulik erfaring.
Bruker eget møterom for å skape ro til å tenke, diskutere og lære. De resterende på jobb fordeler øhj-arbeid og jobber 
ekstra iherdig, med visshet om at det blir deres tur til faglig fordypning.

Gruppeoppgavene er en blanding av teoretiske antistoffutredninger, multiple choice, utfordringer ved ABO-typing,  
antistoff-egenskaper/valg av teknikker, teoretisk traumehåndtering osv.
Vi tre ansvarlige 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.

Konklusjon
En suksess med små grupper i trygge og rolige omgivelser. Det har ført til en aktiv deltakelse, noe som er vanskelig  
å få til i en ordinær plenumsundervisning. Ulik erfaring innen fagfeltet er bare positivt, det er vel så mye læring i å  
formidle kunnskap som å motta.

Positiv tilbakemelding på medarbeiderundersøkelsen og valgt som bevaringsområde hvert år. Erfaring med å  
gjennomføre internundervisningen gjør oss i stand til å tilpasse oppgavene underveis til de ulike gruppene, da  
deres tilnærming kan være forskjellig og helt annerledes enn det vi hadde tenkt/forutsett.

mailto:uxevls@ous-hf.no
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S – 34 Automated liquid-liquid extraction for  determination of chiral  

amphetamine in serum using UPC2-MSMS
Forfatter Hilde Havnen, 

biomedical scientist
Miriam Hansen, MSc
Solfrid Hegstad, PhD.
St.Olavs University Hospital, Dept. of Clinical Pharmacology, Trondheim, Norway.
Hilde.Havnen@stolav.no, Miriam.Hansen2@stolav.no, Solfrid.Hegstad@stolav.no

Amphetamine is a chiral compound and its enantiomers exhibit differences in pharmacological effects, with the  
S-enantiomer mediating a greater biological activity than the R-enantiomer. Most prescribed amphetamine consists 
of the pure S-enantiomer, either in the form of dexamphetamine or its prodrug lisdexamphetamine, whereas illegal 
amphetamine is available mainly as a racemic mixture of these enantiomers. To distinguish between legal and illegal 
consumption of amphetamine, reliable methods for chiral separation of R- and S-amphetamine in biological specimens 
are thus required.

The aim of the study was to develop a fast, simple and robust automated extraction for the determination of chiral  
amphetamine in serum using a Hamilton pipetting robot and ultra-high performance convergence chromatography- 
tandem mass spectrometry (UPC2-MSMS).
 
Automated liquid-liquid extraction was performed using a Hamilton ML Star pipetting robot.  200 µL serum sample,  
25 µL internal standard (racemic amphetamine-13C6) and 200 µL buffer (0.2 M Na2CO3) were pipetted into a 2 mL  
collection 96-well plate and mixed for 20 sec. 600 µL of ethyl acetate was added to the wells and the collection plate 
was sealed with tinfoil, mixed at 2100 rpm for 1 min and centrifuged at 4600 rpm for 5 min. After centrifugation 450 µL 
of the supernatant was transferred to a new collection plate. The samples were added 10 µL 0.3 M HCl in methanol and 
dried at 40°C for 10 minutes and resolved in 100 µL 2-propanol The plate was sealed with a pre-slit silicone mat for  
96-well plate before analysis. 

Isocratic separation was performed on a Chiralpak AD-3 column (Chiralpak Technologies).  The mobile phase consisted 
of 93.5 % CO2 and 6.5 % 2-propanol/methanol (50/50, v/v) with 0.1 % ammonium hydroxide. The column temperature 
was 10 °C, the mobile phase flow rate 1.0 mL/min, and the injection volume 2 µL. The analysis was performed on a 
Waters Acquity UPC2 system in combination with a Waters Xevo TQ-S tandem-quadrupole mass spectrometer. Positive 
ionization was performed in the MRM (multiple reaction monitoring) mode. The additive is essential for achieving signal 
for R/S- amphetamine and the column temperature is important for the separation of the enantiomers. 

Further results from method validation of the method will be presented. 

mailto:Hilde.Havnen@stolav.no
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S – 35 Lær av dem som slutter i jobben
Forfatter May Lilly Colban, 

Spesialbioingeniør, Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Norge. 
may.lilly.colban@ahus.no 
Randi Clutch, HMS-rådgiver, Akershus universitetssykehus, Divisjon for diagnostikk og  
teknologi, Norge. randi.clutch@ahus.no
Lone Bakken, HR-rådgiver, Akershus universitetssykehus, HR, Norge. loba@ahus.no

Prosjekt med sluttsamtaler for å kartlegge hvorfor ansatte i divisjonen valgte å slutte. Forfatterne, «nøytrale personer» 
uten lederansvar, gjennomførte semistrukturerte sluttsamtaler, som ble referatført. Målet var å fange opp sluttårsaker, 
og få innspill til bevarings- og forbedringsområder i divisjonen. Informasjonen ble behandlet konfidensielt og  
resultatene ble trukket opp på et overordnet nivå. 71 personer sluttet i perioden, 2015 og 2016, 61 hadde sluttsamtale. 
Det utkrystalliserte seg 6 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
Ca. halvparten sluttet av årsaker utenfor arbeidsplassen.

Konklusjon og anbefalinger
>82% fremhevet godt arbeidsmiljø
70% kunne tenke seg å komme tilbake
Arbeidsbelastningen er høy, men sjelden sluttårsak
Forventningsavklaring ved ansettelse, eks. tid til forskning
Ha fokus på fag
Fleksibilitet hvis mulig: turnus, ferieavvikling, hjemmekontor
Sats på lederutvikling, mengdetrening i vanskelige samtaler
Andre goder enn lønn betyr mye
Arbeidet er blitt mer rutinepreget over tid

mailto:may.lilly.colban@ahus.no
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S – 36 Utprøving av hurtigtester til påvisning av toksinproduserende  

Clostridium difficile
Forfatter Dorothea Aamnes Mostue, 

Fagansvarlig bioingeniør 

Helen Kristin Skjærvik, 

Fagansvarlig bioingeniør

Svein Arne Nordbø, Overlege
Jan Egil Afset, Overlege

Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital HF, Trondheim, Norge

Introduksjon
Toksigen Clostridium difficile infeksjon (CDI) er hyppigste bakterielle årsak til diaré oppstått i sykehus. Vi ville  
undersøke om en toksin-hurtigtest kunne erstatte toksintest i cellekultur («gullstandard»), og sammenlignet da  
tre ulike hurtigtester.

Materiale og metode
Alle avføringsprøver positive for toksin B-genet i Seegene Allplex™ GI-bacteria(I) Assay over en periode på 10 uker  
ble inkludert i studien. Reaksjoner i hurtigtestene; Techlab C.diff quik chek complete, Xpect C.difficile Toxin A/B, og  
ImmunoCard Toxins A & B ble sammenlignet mot cytotoksititet i cellekultur (HE-celler). 

Resultat
Totalt 85 avføringsprøver var PCR positive for toksin B-genet. Av disse var 71,8 % cytotoksiske i cellekultur og  
38,8-50,6 % i hurtigtest. Fra 57,4% til 70,5% av cellekultur-positive prøver var også positive for toksin i hurtigtestene.  
Av 24 cellekultur-negative prøver var også 79,2 % til 100% negative i hurtigtestene. Vi fikk lavere sensitivitet og flere 
usikre resultater der prøvene ikke ble analysert innen 48 timer. Sensitivitet og spesifisitet av hurtigtestene vs  
cellekultur var på henholdsvis 68-84% og 100%.

Konklusjon
Hurtigtestene hadde lavere sensitivitet for påvisning av C. difficile toksin enn cellekultur. Frysing av avføringsprøve  
før analyse influerte negativt både på sensitivitet og spesifisitet til hurtigtestene. Testen fra Techlab hadde best  
sensitivitet og brukervennlighet.
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S – 37 Kan UF-5000 redusere antall urinprøver sendt til dyrkning på  

nyre/pankreas transplanterte pasienter?
Forfatter Claudia Juliana Duran Rios, 

Spesialbioingeniør cladur@ous-hf.no

Britt Eieland, 

Spesialbioingeniør brieie@ous-hf.no

Ragnhild Heier Skauby, Overlege, rskauby@ous-hf.no

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Avdelingen for Medisinsk Biokjemi, Oslo, Norge

Bakgrunn
Rikshospitalet er det eneste sykehuset i Norge som utfører organtransplantasjoner.  Etter transplantasjon 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. Dette gjøres uavhengig av om svar på stix er positiv eller negativ. Antall nyre/
pankreas transplantasjoner på voksne i 2018 var 248. Antall dyrkninger av urin i 2018 fra denne populasjonen var 1792. 
Rikshospitalet kjøpte i 2018 inn et fullautomatisert urininstrument, Sysmex UN-serien, som 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 uriner fra nyre/
pankreas transplanterte pasienter med tanke på å redusere antall urinprøver sendt til dyrkning, som sekundært ville gi 
en kostnadsbesparelse. Det var tenkt å foreslå en ny rutine der uriner uten kommentar, dvs negative, ble holdt tilbake, 
mens samtlige uriner med Gram positive og/eller Gram negative resultater ville bli sendt til dyrkning.

Metode
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.
Dyrkning ved Avdeling for mikrobiologi utgis som en eller flere mikrober, og antall bakterier i CFU/mL.
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.

Resultat og konklusjoner
Når positiv dyrkningsprøve ble definert som: >10.000 CFU/mL og ≤2 mikrober identifisert, har Sysmex UF-5000 en god 
spesifisitet (94%) og NPV (97%), men fortsatt for dårlig sensitivitet (67%). Ønsket sensitivitet vil være på > 90%.
UF-5000 er tilstrekkelig til å sortere ut negative uriner. Men den er ikke god nok til å plukke ut sant syke. Lav andel  
positive dyrkningssvar (7,5%) kan bidra med statistisk usikkerhet. En studie på et større materiale vil være nyttig.  
54 (27%) prøver var mixed og sannsynlig forurenset.  Vi bør tilstrebe bedre kvalitet på preanalytiske forhold.

mailto:cladur@ous-hf.no
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mailto:rskauby@ous-hf.no


190  Abstrakt Bioingeniørkongressen 2019 Troms

NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Poster Bioingeniørkongressen 2019
S – 38 Quality project in NoPSC  biobank
Forfatter Liv Wenche Thorbjørnsen, 

Biomedical Laboratory Scientist (BLS)

Hege Dahlen Sollid, BLS, MSc.
Norwegian PSC Research Center, Division of Cancer Medicine, Surgery and Transplantation, 
Oslo University Hospital Rikshospitalet Oslo,Norway.
liwtho@ous-hf.no

Background 
Biobanks are an important resource in research.
The quality of the materials stored in a biobank is crucial for the research results. There is little information known  
regarding long time storage of plasma and serum samples at -80 °C. To document the integrity of samples after both 
short time and long time storage, we have started a project for monitoring the sample quality up to 25 years.

Method 
In this first step of the project, we have collected blood samples from 12 patients, both serum and plasma.
9 parameters were measured in serum, and 8 in EDTA plasma, due to that Potassium is added in the tubes.
The parameters are; Na, K, Asat, Albumin, IgG, T.Bil, CRP, and Fe.
The first measurement was at baseline, the same day as collection.
The total amount of material was divided into 25 alliquots of 250 ul, to avoid extra thawing and freezing cycles.
The second measurement was done after 6 months, the 3th after 12 months, the 4th after 4 years, and the 5th will be 
measured this year, in mars.
The measurement was done by the accrediated laboratory at the Department of medical Chemistry, Oslo University 
Hospital, Rikshospitalet.

Results 
Preliminary results show that all the parameters are stable in serum so far.
The stable amount of Sodium shows that no sublimation has been in process.
In EDTA plasma, there is one interesting finding. 
Even though the fact that Fe has a lower amount in EDTA plasma than in serum, it also decreases from the baseline 
measurement. The second measurement is general lower than baseline, but the same in the third measurement. This 
will be of interest to follow in the future.
The other parameters in EDTA plasma didn`t have large variations, when adjustment for analytic variation.

The results will be presented in boxplot at the poster.

Conclusion 
The parameters seems to be stable in serum after 48 months storage at -80°C, while Fe seems to decrease from fresh to 
frozen material in EDTA plasma.
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Forfatter Gabriella Lillsunde Larsson1,2, 

Malin Kaliff2, Elin Ottestig3, Gisela Helenius2

1: School of Health Sciences, Örebro University, SE-70182 Örebro, Sweden
2: Dep. of Laboratory Medicine, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, SE-70182 
Örebro, Sweden
3: School of Medical Sciences, Örebro University, SE-70182 Örebro, Sweden
Corresponding author; gabriella.lillsunde-larsson@oru.se

Introduction
Cervical cancer is caused by human papillomavirus (HPV). There are many different HPV types whereof some are  
associated with genital infections, with high risk genotypes (hrHPV) being associated with precancerous lesions and 
cancer. In Sweden, new recommendations for cervical cancer screening has been in place from 2016, where women 
between 3O and 69 should be screened using HPV test and a high risk positive result followed by a cytology evaluation. 
In the Örebro region, an mRNA- based test is used for HPV primary screening where 14 hrHPV are detected (HPV-16, 18, 
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 och 68). The test can be either positive or negative, without providing information 
on what actual genotype is present. The aim of the study was to investigate what HPV genotypes is present in screen-
ing-positive samples in the female screening population in Örebro, Sweden.

Material and methods
mRNA HPV screening- positive samples (Aptima, Hologic) between November 2016 and April 2017 (n=530) were  
included in the study. Two hundred  µl of residual material from analyzed Aptima sample tubes was extracted for DNA 
(DNA Minikit, Qiagen) and further genotyped using Anyplex II HPV28 (Seegene), detecting 28 different HPV genotypes. 

Results
Most women in this screening study were between 30 and 39 years (n=274, 52%), while 32% between 40 and 49 (n=173) 
and 16% between 50 and 58 (n=83). Despite of a positive screening result, 46 samples tested negative in the genotyping 
analysis (9%). The most common genotypes present were HPV31 (n=93), HPV16 (n=76), HPV52 (n=57) and HPV68 (n=49) 
and of 28 detectable genotypes, 27 was present in at least one sample. Single infections (n=281) were more common 
than multiple infections (n=203) and the distribution was similar between the three age groups (Fisher´s Exact Test, 
p=0.867). 

Conclutions
In this study, a wide repertoire of HPV genotypes was present without differences between age groups. Also, a  
distinctive portion of mRNA positive samples were found to be negative when DNA tested. Negative samples will be 
further evaluated with a second HPV test, using different viral target genes.  
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S – 40 Bruk av lystgass ved prøvetakning av stikkeredde barn
Forfatter Linda Noor Sahnoun, 

Bioingeniør
Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo Universitetssykehus, Oslo, 
lind@hotmail.com

Barnelaboratoriet på Rikshospitalet tar blodprøve av ca. 12000 polikliniske barn hvert år. 
Inneliggende barn får god oppfølgning når det gjelder smertelindring og samtaler med BUP. 
Vi har erfaring med at det er de polikliniske pasientene som oftest har kunnet trengt effektiv smertelindring. Pasienten 
er ofte satt opp til flere undersøkelser i løpet av dagen.  På grunn av tidspress og andre ventende pasienter har vi ved 
flere anledninger sett oss nødt til å holde pasienten ved blodprøvetakning «vi må ta blodprøven! Legen venter»  
Selvsagt gir vi oss hvis det ikke føles riktig.

Man bør være sensitiv nok til å kunne skille mellom barn som ikke har lyst, barn som er litt redde og de som er livredde. De 
reddeste barna er ofte vanskelige å roe eller få ordentlig kontakt med. Mange gråter, stritter imot som om de kjemper for 
livet. Andre er stille og virker fjerne. Ofte må barnet holdes fast for å få gjennomført prosedyren. Da er det viktig å stoppe 
opp.
Blodprøvetakerens dilemma: Hva gjør du når barnet er redd for å ta blodprøve?
Bioingeniøren 01. 19

Midazolan er et benzodiazepin, som har vært brukt som smertelindring til stikkeredde barn. Dette legemiddelet er slø-
vende, og pasienten mister kontroll over egen kropp. De er vitne til blodprøvetakingen, men uten å kunne bevege seg 
eller reagere. Midazolan har lang restitusjonstid. Pasient og pårørende må være opptil 3 timer lenger på sykehuset enn 
kalkulert. Virkningen har vist seg å være varierende. Barnet kjenner at det ikke har kontroll, og dette kan gjøre de livred-
de og sinte. Dette middelet gir ingen mestringsfølelse, som er så viktig i for å kunne utvikle seg til å klare å ta blodprøver 
uten sedering.

I mai 2018 utførte folkehelseinstituttet en metodevurdering av sikkerhet og effekt ved bruk av lystgass for barn: Formå-
let med denne metodevurderingen har vært å systematisk undersøke den kliniske effekten, samt sikkerhet for både pasient 
og behandler, ved bruk av lystgass for sedering av barn ved gjennomføring av små og smertefulle sykehusprosedyrer.  
https://www.fhi.no/nyheter/2018/ingen-alvorlige-bivirkninger-av-lystgass-til-barn/

Barnepoliklinikken fikk installert lystgass høsten 2018, og en sykepleier fikk opplæring for håndtering av bruk av lyst-
gass. Lystgass anvendes ved flere prosedyrer. Blodprøvetaking, sondenedleggelse, innlegging avveneflon, knetapping 
osv. Vi har til nå brukt Emla-plaster, xylocain og dyktige prøvetakere som smertelindring. Men vi har lenge ønsket oss et 
«tryllemiddel» som kan hjelpe oss i de vanskeligste situasjonene. Legen forordner lystgass. Sykepleier starter prosedy-
ren sammen med pasienten, uten at laboratoriet er å tilstede. Det er viktig med jevn innånding for å få best mulig effekt. 
Når man ser at barnet håndterer å puste i masken, og barnet virker rolig, blir vi kalt inn på undersøkelsesrommet. Når vi 
får klarsignal fra sykepleier, setter vi oss ned ved pasienten, forklarer hva vi skal gjøre, og tar blodprøven. Hvis pasienten 
blir urolig, avbryter vi prosedyren.

Bruken av lystgass har hjulpet oss til å få til flere gode prøvetakningssituasjoner. Når pasienten er våken, og kan obser-
vere at de klarer å håndtere en vanskelig prosedyre, gir det en enorm mestringsfølelse. Pasienten gir ofte uttrykk for å 
være veldig fornøyd med seg selv. 
 Etterspørselen øker svært raskt. Opplæring av flere sykepleiere, og installering av lystgass på flere rom ble gjort desem-
ber 2018.
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Introduksjon
Sykehjemsbeboere har ofte bakterier i urinen uten at de har urinveisinfeksjon (UVI).
Asymptomatisk bakteriuri (ABU) skal ikke behandles. Både UVI, ABU og forurensning gir positiv
dyrkningsprøve. Urinprøver må derfor kun rekvireres ved kliniske symptomer og tas og behandles
riktig.

I «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i heletjenesten» er målet å redusere antibiotikabruk
med 30 % innen 2020. Flere tiltak er igangsatt. Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) hadde
oppstartskonferanse for RASK (Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene) i Hedmark og
Oppland i 2017. Tema var retningslinjer for antibiotikabruk, korrekt diagnostikk og forebygging av
infeksjoner. Urinveisinfeksjon var et viktig tema.
I 2016 og 2017 var «Urinveisinfeksjon med fokus på urinprøven» hovedtema i Noklus. Ulike tiltak
er gjennomført for å sikre at urinprøvene tas på riktig indikasjon og at rutiner for prøvetaking og
prøvebehandling forbedres.

Materiale og metode
Vi har sett på når de ulike intervensjoner er igangsatt. Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi i
Sykehuset Innlandet har bidratt med tallmateriale over antall urinprøver til dyrkning og resultater.
Vi ville se om målrettet intervensjon fra ASP og Noklus har ført til færre urinprøver til dyrkning og
færre prøver med blandingsflora i sykehjemmene i Hedmark og Oppland fra 2015 til 2018.

Resultater
Resultatene er presentert på en tidslinje der de ulike intervensjoner er satt inn sammen med
grafer over antall urinprøver til dyrkning per rekvirent. Vi har brukt tall for 2015, 2016 og 2017.
Tidslinjen viser at antall prøver per rekvirent i sykehjem er redusert. Prosent prøver med
blandingsflora er også redusert i sykehjem.
I resten av primærhelsetjenesten har antall urinprøver til dyrkning per rekvirent økt noe. Der er
det igangsatt færre intervensjoner enn mot sykehjem.

Konklusjon
Undersøkelsen viser at intervensjonene fra ASP og Noklus har ført til redusert antall urinprøver til
dyrkning fra sykehjem i Hedmark og Oppland fra 2015 til 2018. Prosent prøver med blandingsflora
(sannsynlig forurensning) er også redusert. Det kan tyde på at urinprøver i større grad tas på riktig
indikasjon og at prøvetakings- og prøvebehandlingsrutiner er forbedret. Dette har med stor
sannsynlighet ført til at færre sykehjemsbeboere har fått unødvendig antibiotikabehandling for
ABU.

mailto:lise.walberg@sykehuset-innlandet.no


194  Abstrakt Bioingeniørkongressen 2019 Troms

NITO            B IOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Poster Bioingeniørkongressen 2019
S – 42 Kartlegging av deltagelse i EQA-programmer innen mikrobiologi
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Introduksjon
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) er en ideell organisasjon som arbeider for å bedre  
kvaliteten ved medisinsk laboratorievirksomhet i Norge. 
Bruk av eksterne kvalitetsvurderings programmer (EQA-programmer), er et av flere tiltak som norske sykehus- 
laboratorier benytter for å sikre god analytisk kvalitet. Per i dag finnes ingen samlet oversikt over hvilke EQA- 
programmer de ulike laboratoriene benytter. En kartlegging av deltagelse i disse programmene vil kunne gi viktig  
informasjon til fagmiljøet som et supplement i diskusjonen rundt hensiktsmessig EQA deltakelse mht. frekvens og  
variasjon. Som en del av Noklus sin nysatsning innenfor fagområdet mikrobiologi, ønsker vi i samarbeid med fagmiljøet 
å kartlegge den totale deltagelsen i EQA-programmer ved norske medisinske mikrobiologilaboratorier. I forkant av en 
slik undersøkelse har vi utført en pilot-kartlegging på deltagelsen i EQA-programmer innen mikrobiologi påmeldt via 
Noklus i 2018.

Materiale og metode 
Data ble innhentet fra Noklus, Seksjon for sykehus- og private laboratorier (SPL) sin database, og registrerings- 
informasjon (EQA-programnavn, EQA-programleverandør og laboratoriedeltagelse) ble benyttet. Alle sykehus og  
laboratorier er anonymiserte.
Påmeldingsdata for mikrobiologiske EQA-program ble registrert for 35 ulike laboratorier (deltaker 1-35).  Deltakerne 
var hovedsakelig lokaliserte ved mikrobiologiske avdelinger (fire deltakere var fra avdelinger for laboratoriemedisin). 
Data fra tre ulike EQA-programleverandører ble inkludert: Equalis, Labquality og UK Neqas microbiology. De registrerte 
EQA-programmene omfattet fagområdene bakteriologi og virologi.

Resultat 
Totalt 70 ulike EQA-programmer innen mikrobiologi (fra Equalis, Labquality og UK Neqas microbiology) ble registrert  
via Noklus i 2018, med 1-18 deltakere per program. 
Deltakelse i antall EQA-programmer varierte fra 1-37 programmer per laboratorium. Antallet mikrobiologi EQA-pro-
grammer som ble registrert via Noklus fra leverandørene Equalis, Labquality og UK Neqas microbiology var hhv. 71, 59 
og 242. 

Konklusjon
Det ble observert stor variasjon i bruken av EQA-programmer innen mikrobiologi ved de ulike laboratoriene. En  
fullstendig kartlegging av slik deltagelse vil være et betydelig hjelpemiddel i fagmiljøets diskusjon vedrørende  
hensiktsmessig deltagelse i EQA-programmer mht. diagnostisk kvalitet, harmonisering og akkreditering.
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