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AVDELINg FOR KLINISK FARmAKOLOgI
RELIS-fagseminar på Rica Hell Hotel ved Værnes 9.–10. november 2009

Mandag 9. november 2009
Klokken ProgrAM (Møteleder: Olav Spigset) 

08:45-09:15 Kaffe og registrering (Ta med kvittering for innbetalt kursavgift)

09:15-09:30 Innledning og velkommen

 TeMA: DIAbeTes

09:30-10:15 Diabetes: forekomst, komorbiditet og prognose – hva kan data fra  
 Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) lære oss?
 Professor Jostein Holmen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

10:15-11:00 Helsedirektoratets nye retningslinjer for diabetes i Norge  
 Prosjektdirektør Tor Claudi, Helsedirektoratet

11:00-11:15 Pause

11:15-12:15 Blodsukkersenkende behandling 
 Overlege Tore Julsrud Berg, Endokrinologisk avdeling,  
 Aker Universitetssykehus

12:15-12.30  Pause

12:30-13:15 Diabetes hos barn og unge 
 Overlege Rønnaug Ødegård, Barne- og ungdomsklinikken, St . Olav Hospital  

13:15-14:15 Lunsj

14:15-14:30 slørdalz musikalske ensemble

14:30-15:30 Legemidler i forebygging av sekundære komplikasjoner 
 Overlege Bård Kulseng, Endokrinologisk avdeling, St . Olavs Hospital

15:30-15:45 Pause

15:45-16:30 Svangerskapsdiabetes – er det så farlig da? 
 Professor Sven Carlsen, Enhet for anvendt klinisk forskning, NTNU

16:30-17:00 Legemidler som kan gi hyperglykemi/diabetes 
 Overlege Olav Spigset, Avdeling for klinisk farmakologi,  
 St . Olavs Hospital/RELIS midt-Norge

17:00-17:15 Pause

17:15-17:45 Pasientens forventninger til primærlegen og apoteket 
 Fylkesleder Øystein Eriksen, Norges Diabetesforbund, Sør-Trøndelag

17:45-18:00 Diskusjon og avslutning

Velkommen til jubileumsmiddag med taffelmusikk i eget lokale kl. 19:30  
(påmelding på www.relis.no/fagseminar)
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Tirsdag 10. november 2009

Klokken Program (Møteleder: Lars Slørdal)

 TeMA: ProDusenTuAVhengIg LegeMIDDeLInforMAsjon

09:00-10:00 Kunnskapsbasert medisin – hjelper eller tyrann?  
 Redaktør magne Nylenna, Helsebiblioteket

10:00-10:30 Pause og utsjekking

10:30-11:15 Uavhengig legemiddelinformasjon – hvilken rolle har Statens legemiddelverk  
 og hva kan vi vente oss i fremtiden?
 Avdelingsoverlege Steinar madsen, Statens legemiddelverk

11:15-11:30 spigsetz familieorkester underholder

11:30-12:30 Lunsj

12:30-13:15 Institut for rationel farmakoterapi (IRF) – hvem er de og hva gjør de? 
 Institutchef, dr . med . Jens Peter Kampmann, Institut for rationel  
 farmakoterapi, Danmark 

13:15-14:00 Hva kan IRF tilby norsk helsepersonell? 
 Institutchef, dr . med . Jens Peter Kampmann, Institut for rationel  
 farmakoterapi, Danmark

14:00-14:15 Pause

14:15-15:15 Hvilket antidepressivum er best? En reise i norsk legemiddelpolitisk virkelighet. 
 Professor Jørgen Bramness, Senter for rus- og avhengighetsforskning  
 (SERAF), Universitetet i Oslo

15:15-15:30 Pause

15:30-16:15 Skriftlig legemiddelreklame – hvordan og hvorfor går vi i vannet? 
 Professor Lars Slørdal og overlege Olav Spigset, Avdeling for Klinisk  
 farmakologi, St . Olavs Hospital/RELIS midt-Norge

16:15-16:30 Diskusjon og avslutning

(påmelding på www.relis.no/fagseminar)
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AVDELINg FOR ImmUNOLOgI Og  
TRANSFUSJONSmEDISIN
Ny leverandør av plasma og koagulasjonsfaktorer
Seksjonsleder Kjell Rune Logan-Halvorsrud

Fra 1 .7 .2009 har de regionale helseforetakene inngått ny avtale om plasmaleveranse og 
kjøp av plasmaderiverte produkter . Dette medfører bl .a at koagulasjonsfaktorene Octanate 
(faktor VIII) og Nanotiv (faktor IX) vil erstattes av rekombinante faktorprodukter. Octaplex 
erstattes av Prothromplex total. Blodbanken vil sende ut mer informasjon etter hvert som 
de nye produktene tas i bruk . For ytterligere informasjon kan Blodbanken kontaktes .

HLA-typing utføres ikke lenger ved St Olavs Hospital 
Fagansvarlig bioingeniør Anne Kristin Lysakerrud

Typing av HLA-klasse 1 og HLA-klasse 2 utføres ikke lenger ved St . Olavs Hospital . 
Prøver som ankommer laboratoriet vil bli videresendt til Immunologisk Institutt (IMMI) 
Rikshospi talet . Prøvene bør ankomme ImmI 24–36 timer etter prøvetaking, oppbevares 
og sendes ved romtemperatur ekspress over natt til:

Immunologisk Institutt, Rikshospitalet, 0027 Oslo . 

Se for øvrig Laboratoriehåndbok for Rikshospitalet:
http://avd .rikshospitalet .no/klkinfo/labbok_%20Imm/Labbok_Imm_v1_00 .htm
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AVDELINg FOR mEDISINSK BIOKJEmI
Cephotest – ny metode fra 1. oktober 2009
Fagsnsvarlig bioingeniør Kari Bratberg og overlege Gustav Mikkelsen

Cephotest® benyttes til å måle aktivert partiell tromboplastintid (APTT) og uttrykker samlet 
funksjonen av en rekke koagulasjonsfaktorer . Testen benyttes ved monitorering av behand-
ling med ufraksjonert (intravenøs) heparin og ved utredning av blødningstilstander. 

ny metode
Fra 1 . oktober 2009 blir ny metode for å måle APTT tatt i bruk ved St . Olavs Hospital . 
Årsaken er at Cephotest® om kort tid ikke lenger vil være kommersielt tilgjengelig .

nytt navn
Analysens navn på svarrapporter og i RoS blir ”P-APTT” .

nytt referanseområde
Den nye APTT-metoden gir høyere verdier enn Cephotest® . Referanseområdet er 30–44 
sekunder (mot tidligere 23-36 sekunder for Cephotest®) og baserer seg på resultater fra 
blodgivere ved St . Olavs Hospital . Hos barn, spesielt de som er yngre enn 6 måneder, vil 
man normalt kunne få høyere verdier enn hos voksne [Andrew m et al . 1987] .

Prøvetaking
Til analysen benyttes citratplasma (vakuumrør med blå kork). Røret må fylles helt og 
transporteres til laboratoriet snarest mulig . Analysen er følsom for lave og høye tempera-
turer og prøvematerialet bør f .eks . ikke kjøles ned til under romtemperatur eller utsettes 
for direkte sollys .

Tolkning
Høye verdier sees ved betydelig redusert samlet funksjon av koagulasjonsfaktorene XII, 
XI, IX, VIII, X, V, II og fibrinogen, som ved
• heparinbehandling
• faktor VIII eller faktor IX mindre enn ca 20 % av normalnivå, noe som forekommer ved  
 henholdsvis hemofili A og B 
• lupusantikoagulant
• von Willebrands sykdom
• disseminert intravaskulær koagulasjon
• leverlidelser
• vitamin K-mangel, warfarinbehandling
• behandling med trombinhemmere
• sterkt redusert fibrinogenkonsentrasjon 
• noen sjeldne, medfødte koagulasjonsdefekter (men ikke ved faktor VII-mangel) 
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APTT påvirkes i liten grad ved behandling med lavmoleklyært heparin (Fragmin®, Klexane® 
mm.). Lave verdier har ingen sikker klinisk betydning.

Referanse
Andrew m et al . Development of the human coagulation system in the full-term infant . 
Blood 1987;70:165-72 .

Laktoseintoleranse - rett bruk av tester
Overlege Arne Åsberg

Etter spedbarnsalder reduseres laktaseaktiviteten i tynntarmslimhinnen hos de fleste 
mennesker . Dette kan føre til laktosemalabsorpsjon, med diaré, magesmerter og luft-
plager etter inntak av laktose (melkesukker). Betydningsfull laktasemangel utvikler seg 
som regel i 3–12-årsalder, og sees hos de fleste voksne. I noen befolkninger, spesielt i 
Nord-Europa, er det likevel vanlig at voksne har beholdt sin laktaseaktivitet . Dette kalles 
laktasepersistens, og er påvist hos 82–99% av skandinaver . Laktasepersistens skyldes 
en enkeltnukleotidpolymorfisme, kalt ”-13910 C/T”. T-polymorfismen medfører en mye 
høyere genekspresjon fra T-allelet enn fra C-allelet. Tilstedeværelse av T-polymorfismen i 
ett allel sikrer tilstrekkelig laktaseproduksjon til å tåle vanlig norsk inntak av melk . I tillegg 
til den normale, genetiske formen for laktasemangel som ytrer seg etter spedbarnsalder, 
finnes det en meget sjelden kongenitt form som gir betydelig melkeintoleranse allerede 
fra fødselen av . Laktasemangel kan også forekomme sekundært til tarmsykdommer som 
cøliaki, akutte gastroenteritter og inflammatoriske tarmsykdommer.

Diagnosen laktoseintoleranse er ikke alltid så enkel å stille . Laboratoriet har 2 tester som 
kan hjelpe:

1. Laktoseintoleranse-gentest
Denne har mange fordeler . Den er enkel, billig og utføres én gang . Det er imidlertid viktig 
å huske at gentesten bare gir informasjon om genetisk betinget laktasemangel, ikke andre 
årsaker til laktasemangel . For barn har testen begrenset betydning fordi redusert laktase-
aktivitet manifesterer seg ved ulik alder og er blant annet avhengig av etnisk bakgrunn .  
I den hvite befolkning skjer reduksjonen hyppigst mellom 5- og 8-årsalder .

2. Laktosebelastning
Ved denne undersøkelsen drikker pasienten en laktoseløsning, og det tas blodprøver til 
måling av p-glukose før inntak av laktoseløsningen, samt 5 ganger etter inntak . Pasienten  
må møte fastende . Det er en langvarig undersøkelse som kan være ubehagelig for 
pasienten . Hos voksne pasienter med mistanke om laktoseintoleranse bør man derfor 
først rekvirere laktoseintoleranse-gentest for enkelt å kunne utelukke den vanligste årsak 
til laktoseintoleranse . Tenk også på at laktosebelastningstesten ikke er validert hos diabe-
tikere og ikke skal utføres hvis pasienten har diabetes mellitus . 
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Oppskrift for laktosebelastning finnes på våre nettsider, under «Analyser og under-
søkelser» . Porsjoner med laktose kan kjøpes på Sykehusapoteket i Trondheim . Skal selve 
belastningen utføres ved Laboratorieklinikken, må det bestilles time, enten ved skriftlig 
henvendelse til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Seksjon for spesiell 
 hematologi, 1 .etg . øst, gastrosenteret, St . Olavs Hospital, 7006 Trondheim eller ved 
telefon henvendelse til samme seksjon på telefonnr 72 82 51 05 . 

For voksne pasienter krever vi nå at genetest skal være utført og ha gitt som resultat at 
pasienten enten er ”-13910 C/T” eller ”-13910 T/T” før vi aksepterer bestilling av laktose-
belastning . Likeså har vi et absolutt krav om at pasienten ikke har diabetes mellitus - og 
det gjelder uansett alder .

Referanse
Laktoseintoleranse gentest, blod, i Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi . 
http://www .prosedyrer .no . 

Den nasjonale brukerhåndboka i medisinsk biokjemi er fritt 
tilgjengelig på internett
Overlege Arne Åsberg

Den såkalte «Brukerhåndbok i klinisk kjemi» utkom første gang i 1996, i samarbeid med 
Norsk selskap for klinisk kjemi og klinisk fysiologi . Både bok og spesialforening har senere 
endret navn, men hensikten med bokutgivelsen er stadig den samme: Norsk forening 
for medisinsk biokjemi ønsker å gi en oversikt over de viktigste medisinsk-biokjemiske 
testene  som utføres i norske laboratorier, gi indikasjoner for rett bruk av testene og hjelp 
med tolking av resultatene, foruten å gi informasjon om rett pasientforberedelse og 
prøvetaking. Sammenliknet med tilsvarende analyseomtaler i vår brukerhåndbok, finner 
du bakgrunnsstoff og mer hjelp til tolking av prøveresultater .

De viktigste tekstene i boka er nå fritt tilgjengelig på http://www .prosedyrer .no . Adressen 
er inkludert i lenkesamlingen på våre nettsider (http://www .stolav .no/medisinskbiokjemi).

Vær oppmerksom på at referanseområdene som nevnes i den nasjonale brukerhåndboka 
ikke nødvendigvis er lik de referanseområdene som brukes i St . Olavs Hospital . Når du 
sammenlikner prøveresultater med referanseområder, må du alltid bruke de referanseom-
rådene som oppgis av utførende laboratorium! Likeså kan det forekomme spesielle, lokale 
krav til valg av prøvemateriale, og håndtering av dette .
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Blodprøvetaking i Bevegelsessenter
Seksjonsleder Per Henrik Hepsø

Avdelingene for ortopedi og revmatologi flytter nå inn i nytt Bevegelsessenter og er i drift 
fra 14 . september 2009 . Bevegelsessenter er det nye bygget som ligger til venstre for 
 Høyblokka når du kommer fra byen og inn mot sykehusområdet .

Avdeling for medisinsk biokjemi åpner prøvetakingspoliklinikk i Bevegelsessenter fra 
samme dato og vil i hovedsak utføre blodprøvetaking for pasienter til ortopedi og revma-
tologi . Prøvetakingspoliklinikken ligger sentralt til i 1 . etasje ved ekspedisjonen .

Prøvetakingspoliklinikken i Bevegelsessenter vil ha følgende åpningstider:
Mandag – torsdag 0745–1430 (holder stengt hver dag 1100-1200)
Fredag 0745–1000

Videreforsendelse av prøver til analyser som ikke utføres ved 
Avdeling for medisinsk biokjemi
Avdelingssjef Kristian S. Bjerve og seksjonsleder Solveig Winther

Ofte mottar vi fra primærhelsetjenesten rekvisisjoner hvor det er bedt om analyser som 
ikke utføres ved vårt laboratorium . Vi er behjelpelige med å videresende prøven dersom 
vi finner ut hvilket annet laboratorium som utfører aktuell analyse og prøvematerialet 
samtidig er holdbart .

Vi gjør oppmerksom på at dersom en slik videreforsendelse medfører store ekstra-
kostnader i form av transportutgifter utover Postens vanlige takster, ser vi oss nødt til 
å be  rekvirentene selv ta denne kostnaden . Dette vil gjelde prøver som for eksempel må 
sendes til utlandet . Rekvirentene vil i slike tilfeller bli kontaktet av oss før forsendelse . 

Influensaepidemien og blodprøvetaking for primærhelsetjenesten
Avdelingssjef Kristian S. Bjerve og overlege Arne Åsberg

Prøvetakingspoliklinikkene ved St . Olavs Hospital brukes hovedsakelig til blodprøvetaking 
av sykehusets pasienter . mange av disse har alvorlige kroniske sykdommer og økt risiko for 
komplikasjoner ved ny influensa. Det er derfor ikke ønskelig at pasienter som skal undersøkes 
for ny influensa sendes hit fra primærhelsetjenesten. Vi ber om at pasienter med symptomer 
på influensa og som behandles i primærhelsetjenesten får tatt sine blodprøver hos fastlegen.
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AVDELINg FOR mEDISINSK mIKROBIOLOgI
Utfylling av rekvisisjon for mikrobiologiske prøver
IKT-koordinator Marianne Lehtonen

Rekvisisjoner for mikrobiologiske prøver blir lest optisk fra og med 1 . september 2009 . 
Dette krever at rekvisisjoner fylles ut riktig for å unngå feilregistreringer . Reglene for 
utfylling av rekvisisjonen er de samme som for rekvisisjoner til medisinsk biokjemi og 
 immunologi og transfusjonsmedisin . 

Vennligst gå igjennom følgende punkter
• Kontroller alle printere som brukes til å skrive ut rekvisisjoner. Skrifttypen skal være 
 Times new roman eller Arial størrelse 12 . Sjekk at trykket er tydelig lesbart . Bruk av 
 annen skrifttype medfører feilregistreringer .
• Person- og rekvirentopplysninger må komme innenfor definerte felt på rekvisisjonen
• Feltet for rekvirentkode skal benyttes til rekvirentkode og ikke til hele helsepersonell-

nummer
• Bruk blå eller svart kulepenn 
• Avkrysninger av analyser skal være innenfor gitte felter. Avkrysninger som kommer 
 utenfor felter blir ofte tolket som en annen analyse eller en ekstra analyse

Borreliadiagnostikken ved St. Olavs Hospital
Overlege Andreas Christensen

Økt forekomst av borreliose og flåttbårne sykdommer har fått mye oppmerksomhet den 
siste tiden . Vi ser en økning i forekomsten av borreliose i hele Europa, og det viktig at 
vi har et skjerpet blikk rettet mot denne sykdommen . Debatten i pressen har vært svært 
unyansert og vi har fått mange telefoner fra rekvirenter som har vært i tvil om hva som er 
anbefalt diagnostikk . Vi vil derfor gi litt generell informasjon om borreliadiagnostikk samt 
en oversikt over vårt diagnostiske tilbud .

Borreliose er en diagnose som det kan være vanskelig å stille både på klinisk og mikrobiol-
ogisk grunnlag. Spekteret av kliniske bilder og serologiske profiler er stort, og diagnosen 
må stilles etter en samlet vurdering . 

Ettersom vi mangler en gullstandard for agenspåvisning er sensitiviteten til de testene vi 
benytter ikke godt nok kjent, men dagens ELISA-tester (til påvisning av IgM og IgG) er 
likevel de beste mikrobiologiske holdepunktene vi har. Studier på klinisk godt definerte 
pasienter med erythema migrans, et hudutslett som ansees som patognomonisk for bor-
reliose, har vist at sensitivtieten for disse testene etter minst fire ukers sykehistorie er på 
godt over 90 % . Antistoffresponsen er ofte dårlig de første ukene ved erythema migrans . 
Serologiske prøvers sensitivitet vil derfor være lav i denne fasen . Vi anbefaler at man ved 
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mistenkt eller sikker erythema migrans gir antibiotikabehandling basert på klinisk mis-
tanke . Dersom mistanken er liten og man ikke ønsker å behandle på dette grunnlaget, 
kan man eventuelt ta serologi til “nullprøve” samt oppfølgingsprøve minst 4 uker etter 
sykdomsdebut . Her må man også være klar over at behandling gitt tidlig kan hindre ut-
viklingen av antistoffer .

Ved tegn til sentralnerveaffeksjon og spørsmål om nevroborreliose må man henvise 
pasienten til sykehus for vurdering . Ved mistanke om nevroborreliose er det nødvendig 
å analysere spinalvæske ettersom denne pasientgruppen kan ha negativt funn i serum-
prøve .

Primærdiagnostikken ved vårt laboratorium baserer seg på bestemmelse av Igm- og Igg-
antistoffer mot borrelia . Vi benytter et testsystem levert av mikrogen (mikrogen gmbH, 
Neuried, Tyskland). Dette er en internasjonalt anerkjent test som har kommet godt ut i 
alle større sammenlignende studier . Ved vårt laboratorium gjorde vi høsten 2008 en stud-
ie på prøver fra Trøndelag og fant at denne testen ga de beste resultatene . Slike utprøvnin-
ger vil vi gjøre igjen dersom det dukker opp nye tester på markedet . De testene som tilbys 
ved landets andre laboratorier er alle godt validerte tester som brukes ved laboratorier 
i de fleste europeiske land. Det skal derfor ikke være grunnlag for å sende prøver andre 
steder enn til det lokale laboratorium . Det lokale laboratoriet vil formidle prøver videre til 
referanselaboratoriet i Kristiansand i de tilfeller der dette vil være aktuelt .

Her ved St. Olavs Hospital benytter vi western blot som konfirmerende test. Denne egner 
seg først og fremst til å avsløre falskt positive resultater i primærtestene, men kan også gi 
informasjon om tid siden smitte .

I tilfeller der rekvirenten oppgir at det er sterk klinisk mistanke om borreliose, og våre 
tester er negative vil vi videresende prøven til det nasjonale referanselaboratoriet i Kris-
tiansand . Dette laboratoriet tilbyr for øvrig borrelia-PCR som først og fremst egner seg til 
undersøkelse av leddvæske .

I pressen har ulike alternative tester vært mye omtalt, spesielt dem som tilbys ved et kom-
mersielt laboratorium i Augsburg i Tyskland som kaller seg Borreliose Centrum Augs-
burg. Det dreier seg først og fremst om Elispot LTT (leukocyttresponsmåling) og Lyme 
CD3/CD57-test (NK-celle-bestemmelse). Disse testene har det til felles at de ikke er godt 
nok dokumentert. Kontrollerte studier har dessuten vist at de har for lav spesifisitet. 
Flere sentrale fagpersoner i Europa, deriblant lederen for referanselaboratoriet i Tyskland  
Dr. V. Fingerle, professor B. Wilske ved Universitetet i München og Professor F. Strle ved 
Universitetet i Ljubljana fraråder derfor sterkt at disse testene benyttes . Andelen falskt posi-
tive resultater er for høy . Vi vil derfor fraråde at prøver blir sendt direkte til laboratoriet i Augs-
burg eller andre laboratorier som tilbyr disse testene . For mer informasjon se hjemmesiden 
til EUs faggruppe for borreliose: www .eucalb .com og artiklene i litteraturlisten under .
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Til sist ønsker vi å peke på en uklarhet rundt navnet Borrelia burgdorferi som har ført til 
misforståelser . Denne betegnelsen benytter vi på Borrelia burgdorferi sensu latu som er 
en gruppebetegnelse som omfatter de klinisk mest aktuelle artene som B . afzelii, B . gari-
nii og B . spielmanii . Inn under denne betegnelsen faller også B . burgdorferi sensu strictu 
som først og fremst forekommer i Amerika . Dette kan være forvirrende, men når man 
krysser av i boksen for Borrelia burgdorferi på vår rekvisisjon krysser man altså av for alle 
aktuelle borrelia-arter .

Oppsummering av våre anbefalinger:
• Ved mistanke om borreliose, send serumprøve til ditt lokale laboratorium til under-

søkelse for borrelia-Igm og Igg (indikasjonen for western blot-undersøkelse vurderes 
av laboratoriet) 

• Ved erythema migrans starter man behandling på klinisk grunnlag. Serumprøve er ikke 
nødvendig dersom den kliniske diagnosen er sannsynlig eller sikker

• Ved kortere sykehistorie enn fire uker må man ta en oppfølgningsprøve 
• Ved mistanke om infeksjon i sentralnervesystemet må pasienten henvises til sykehus til 

vurdering for spinalpunksjon

Litteratur:
1. Wilske B, Fingerle V, Schulte-Spechtel U. Microbiological and serological diagnosis of 

Lyme borreliosis . FEmS Immunol med microbiol 2006; 49: 13–21 
2 . marques A, Brown mR, Fleisher TA . Natural killer cell counts are not different between 

patients with post-Lyme disease syndrome and controls . Clin Vaccine Immunol 2009; 
In press

Prøvetaking ved mistanke om svineinfluensa
Overlege Svein Arne Nordbø

ny informasjon om prøvetaking ved mistanke om smitte
Helsepersonell, som undersøker pasienter med mulig svineinfluensa, skal følge basale 
smittevernrutiner inkl . beskyttelsesutstyr i form av smittefrakk, hansker og kirurgisk 
munnbind . Ved prøvetaking som kan medføre aerosoldannelse er også øyebeskyttelse 
nødvendig. Åndedrettsvern (P3-maske) er forbeholdt prosedyrer med stor fare for aero-
soldannelse (for eksempel intubering, bronkoskopering, suging eller lignende).

Avd . for medisinsk mikrobiologi, St . Olavs Hospital, anbefaler at det tas halsprøve (pensel 
strøket over tonsiller, ganebuer og bakre svelgvegg) og nasofarynksprøve (dyp neseprøve) 
fra pasienter med mistenkt influensa. Man kan benytte Virocult prøvetakingsutstyr for 
viruspåvisning (pensel med grønn kork i plasthylse, St. Olav artikkelnr 150254) eller naso-
farynkspensel med fleksibelt skaft (blå topp, St. Olav artikkelnr 150256) til laboratoriet.

Prøvetakingsutstyr kan bestilles fra Logistikk og forsyning, tlf. 909 81 580.



Nasofarynkspenselen kan klippes over og puttes opp i transporthylsen til Virocult  sammen 
med Virocult-penselen eller sendes separat i egenprodusert virustransportmedium  
(St. Olav artikkelnr 505107). Prøvene må merkes tydelig med pasientdata og prøvemateriale. 
Prøvene kan sendes til laboratoriet uten nedkjøling .

På grunn av leveringsproblemer fra produsent av prøvetakingsutstyr, vil det være aktuelt å 
sende ut egenprodusert virustransportmedium og andre typer prøvepinner i kritiske peri-
oder. Egenprodusert virustransportmedium har en holdbarhet på 6 måneder fra påstem-
plet produksjonsdato i frossen tilstand (-20 ºC) og 2 uker i kjøleskapstemperatur (+4 ºC).

Rekvisisjonen som sendes med prøven til Avd. for medisinsk mikrobiologi må tydelig 
påføres at det dreier seg om mistanke om svineinfluensa samt relevante kliniske opplys-
ninger, evt. hvilket land pasienten har besøkt og tidspunkt for symptomdebut.

Hvis man har spørsmål vedrørende prøvetaking, forsendelse og testing kan man kontakte Avd . 
for medisinsk mikrobiologi, St . Olavs Hospital, ved overlege Svein Arne Nordbø, tlf . 72 57 33 10, 
overlege Andreas Christensen, tlf . 72 57 30 85 eller vakthavende mikrobiolog, tlf . 959 79 497 .
Luftveisprøvene vil bli undersøkt med PCR-teknikk alle hverdager inkl . lørdager . 

Avd . for medisinsk mikrobiologi, St . Olavs Hospital gjør ikke serologiske undersøkelser 
for influensavirus og det er ikke nødvendig å ta blodprøver. 

Lokal statistikk for pandemisk H1N1/09-virus (svineinfluensa) på internett
Overlege Andreas Christensen

På vår hjemmeside, www .stolav .no/mikrobiologi, vil man nå finne ukentlig oppdatert 
 statistikk for våre funn av pandemisk H1N1/09-virus . Siden omfatter et epidemiologisk 
kart med geografisk fordeling av funnene.

14



15

AVDELINg FOR PATOLOgI Og  
mEDISINSK gENETIKK
Fluorescense In Situ Hybridisering (FISH) til  
påvisning av HER2 positiv brystkreft
Fagansvarlig bioingeniør Tone Furre

her2 positiv brystkreft
Ca . 25–30 % av kvinner med brystkreft er HER2 positive . HER2 står for Human Epidermal 
Vekstfaktor 2 og er et protein som virker inn på cellevekst og celledeling . HER2-status 
brukes som et supplement til den klinisk-patologiske informasjonen og har betydning 
både prognostisk og terapeutisk . Prognostisk er HER2 positiv brystkreft assosiert med 
dårligere prognose enn HER2 negativ. HER2 positive pasienter har amplifikasjon av HER2-
genet og derav økt forekomst av HER2-reseptoren på overflaten av kreftcellene. Kreftceller 
med overuttrykk av HER2 reseptor er aggressive (dårlig prognose). Terapeutisk respon-
derer HER2 positive kreftceller forskjellig på behandling i forhold til HER2 negative .De 
kan være resistente mot enkelte typer kjemoterapi og det kan være nødvendig med mer 
intensiv behandling . målrettet immunterapi i form av medikamentet Herceptin® har vist 
seg å ha effekt ved HER2 positiv brystkreft .

herceptin®
Herceptin® er et monoklonalt antistoff som er designet for å blokkere HER2 reseptor 
(proteinet). Herceptin binder seg til HER2 reseptor og reduserer kreftcellens delings-
aktivitet . Herceptin induserer også celledød, samt aktiverer immunsystemet til å angripe 
kreftcellene (www .roche .no). 

Påvisning av HER2 gen-amplifisering
Ved seksjon for biopsi og obduksjon, molekylærpatologisk lab. påviser vi amplifikasjon av 
HER2-genet vha HER2 FISH PHARMDX™ KIT fra Dako. Dette er en validert, diagnostisk 
test (CE-merket/ EU IVD direktiv 98/79/EC) utviklet spesielt for å velge ut pasienter som 
kan ha effekt av behandling med Herceptin. Testen baseres på FISH (fluorescence in situ 
hybridisering) som måler kvantitativt i hvor stor grad HER2-genet er uttrykt i cellekjerner. 

 

  HER2 positiv kreftcelle HER2 negativ kreftcelle
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grønne signaler: antall kromosom 17
Røde signaler: antall kopier av HER2-genet
HER2 / 17 ratio >2 indikerer amplifikasjon av HER2-genet

Prøvemateriale
Tumorvev fra primærtumor i mamma eller metastase . FISH-testen gjøres på snitt fra 
 formalinfiksert, parafininnstøpt vev.

rekvisisjon
Analysen rekvireres i samråd med overlege ved Avdeling for patologi og medisinsk genetikk .
Ta gjerne kontakt for mer informasjon om testen: Tone .Furre@stolav .no

Innkalling av diagnostisk materiale
Seksjonsleder Gudrun Hovstein Erikstad og fagansvarlig bioingeniør Kristin Tvete

Diagnostisk materiale (biopsi- eller cytologimateriale) fra andre sykehus kan være grunnlag 
for viktig behandling (eks. kirurgiske inngrep, cytostatikabehandling) som utføres ved St. 
Olavs Hospital. Diagnosen skal i så fall verifiseres ved Avdeling for patologi og medisinsk 
genetikk, St . Olavs Hospital før behandlingen iverksettes . Behandlende lege har ansvar 
for at nødvendig diagnostisk materiale blir kalt inn for vurdering ved Avdeling for patologi 
og medisinsk genetikk i god tid før planlagt behandling ved St . Olavs Hospital .
• Følgende fylles ut:
 – Skjema for innkalling av diagnostisk materiale 
 – Histologi- og/eller cytologirekvisisjon
  Husk: merk både skjema og rekvisisjon med avsender, rekvirent og rekvirentkode .
• Skjema for innkalling sendes til det laboratorium hvor preparatet befinner seg.
• Rekvisisjonen og kopi av skjema for innkalling sendes til Avdeling for patologi og medi-

sinsk genetikk, St . Olavs Hospital . 
• Innkallingen kan evt. gjøres pr. telefon. Utfylt rekvisisjon og skjema for innkalling sendes 

også da til Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St . Olavs Hospital .

Skjema for innkalling og histologirekvisisjon finnes i prosedyren ”Innkalling av diagnos-
tisk materiale” i EQS (kun tilgang for St.Olav-ansatte). 

Histologi- og cytologirekvisisjon kan bestilles fra Logistikk og forsyning ved St . Olavs 
Hospital, fax: 73 86 83 16, histologirekvisisjon art.nr: 808296 og cytologirekvisisjon art.
nr: 808285 .
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Revurdering av prøvesvar/ønske om tilleggsundersøkelse
Seksjonsleder Gudrun Hovstein Erikstad og fagansvarlig bioingeniør Kristin Tvete

Riktig prøvesvar i patologi er ofte avhengig av riktig klinisk informasjon . Opplysningene 
som er tilgjengelig på diagnosetidspunkt kan være ufullstendige . Nye og kompletterende 
opplysninger kan gi grunnlag for ny vurdering . Diagnoseformuleringene kan av og til være 
uklare eller ufullstendige, og det er da viktig at rekvirent tar kontakt med avdelingen .

skriftlig henvendelse
Det er ønskelig med skriftlig henvendelse angående revurdering av prøvesvar eller 
tilleggsundersøkelser . 
Rekvirering kan gjøres på:
• Biopsi: Histologirekvisisjon 
• Cytologi: Cytologirekvisisjon 
• Rekvirering av revurdering av prøvesvar kan også gjøres pr. brev

Alle nødvendige opplysninger (se eget avsnitt) må være med. 

Skriftlig henvendelse sendes til:
 St . Olavs Hospital, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk
 Erling Skjalgssons gt . 1
 7006 TRONDHEIm

Muntlig henvendelse
muntlige henvendelser angående revurdering av prøvesvar eller tilleggsundersøkelser 
kan rettes til Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, ekspedisjon . Tlf .: 72 57 32 60 .  
Alle nødvendige opplysninger (se eget avsnitt) må være klare.

nødvendige opplysninger
Følgende opplysninger er nødvendige for at Avdeling for patologi og medisinsk genetikk 
skal kunne imøtekomme ønske om revurdering av prøvesvar eller tilleggsundersøkelser:
• Pasientens navn og fødselsnummer 
• Avdeling som rekvirerer revurdering
• Navn på lege som ønsker revisjon eller tilleggsundersøkelser, helst med telefon- eller 

callingnummer
• Opplysninger om hvilke(n) prøve som ønskes revurdert
Helst prøvenummer, evt . prøvemateriale og prøvetakingsdato
• Årsak til ønske om revurdering, evt. nye opplysninger om pasienten, evt. ønsker om 

spesifikk tilleggsundersøkelse
• Grad av hast

Histologi- og cytologirekvisisjon kan bestilles fra Logistikk og forsyning ved St . Olavs Hospital, 
fax: 73 86 83 16, histologirekvisisjon art.nr: 808296 og cytologirekvisisjon art.nr: 808285.
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Avsender: 
Laboratoriemedisinsk klinikk 
St . Olavs Hospital

Kontakt labnytt: post .lab@stolav .no
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