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Bakgrunn 

Medisinsk mikrobiologi er en selvstendig spesialitet og har som hovedoppgaver å: 

1) utføre diagnostikk av infeksjonssykdommer, både i spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten 

2) bistå klinikerne med rådgivning innen diagnostikk og behandling av infeksjonssykdommer 

3) utarbeide, praktisere og samarbeide med klinikerne om en forsvarlig antibiotikapolitikk 

4) samarbeide med smittevern i arbeidet med forebygging, overvåkning og oppsporing av 

infeksjonssykdommer 

Fagområdet er basert på et nært samarbeid med klinikerne for å sikre rask og relevant 

infeksjonsmedisinsk diagnostikk, samt å fremme optimal behandling med tanke på pasient og 

økologi. Økt forbruk av antimikrobielle midler og resistensutvikling gjør dette samarbeidet spesielt 

viktig. Samtidig medfører utvikling av nye analysemetoder med kort analysetid (oftest fra 15-20 

minutter til 3 timer) at stadig flere mikrobiologiske analyser kan utføres pasientnært, utenfor 

tradisjonelle laboratoriefasiliteter. Typisk for denne typen analyser er også at de er enkle i utførelse 

og ofte vil kunne utføres av opplært personell med annen fagbakgrunn enn fra laboratoriet. 

Eksempler på pasientnær diagnostikk kan være diagnostisering av alvorlige infeksjoner som 

meningitt og influensa i tilknytning til akuttmottak eller screening av resistente mikrober som MRSA, 

VRE og ESBL. Pasientnære analyser (PNA), vil kunne bidra til en raskere avklaring av pasientens 

tilstand og lede til at pasienten raskere får egnet utredning og behandling. For øvrig medfører denne 

type diagnostikk også ulike utfordringer, som vil bli nærmere omtalt i denne anbefalingen.  

 

Valg av relevante analyser og analyseverktøy 

Med økt etterspørsel forventes også en økning i ulike kommersielt tilgjengelige analysesystemer til 

lavere pris i årene som kommer. Det vil si at enhver klinisk avdeling i prinsippet kan anskaffe og ta i 

bruk slikt utstyr. Det vil imidlertid kunne være utfordrende for den enkelte kliniske avdeling å velge 

riktig analyseplattform på grunn av manglende spesifikk kunnskap om infeksjonsepidemiologi og 

teknologi. For å sikre kloke og helhetlige valg av relevante analyser, metoder og instrumenter, bør 

derfor mikrobiologisk avdeling involveres i denne beslutningsprosessen. Denne involveringen kan 

sikres ved å prosedyrefeste ansvarsforhold som gjelder PNA innen det mikrobiologiske området og 

for eksempel ved at søknad om anskaffelse av mikrobiologiske analyser går via mikrobiologisk 

avdeling.  

 

 



Validering, verifisering og løpende kvalitetssikring av de aktuelle analysene  

Til tross for at selve analysen som inngår i PNA-diagnostikken kan være enkel å utføre, vil PNA av god 

kvalitet kreve gode rutiner for verifisering og implementering av instrumenter og analyser, opplæring 

og løpende kvalitetssikring. Slik oppfølging vil også være avgjørende for å kunne oppdage eventuelle 

systematiske feil. Kompetansen hos personell i en klinisk avdeling er i hovedsak tilpasset avdelingens 

behov for fagkunnskap og pasientbehandling, og de forventes ikke å ha inngående kjennskap til 

validering og kvalitetssikring av analyser.  

Mikrobiologisk avdeling bør derfor ha et hovedansvar for verifisering av PNA. Det bør lages en 

skriftlig avtale der rollene til klinisk avdeling, mikrobiologisk avdeling og medisinsk-teknisk avdeling 

beskrives og hvor videre ansvarsforhold for kvalitetssikring og opplæring avklares. Opplæringen bør 

gjennomføres av mikrobiologisk avdeling i samarbeid med leverandør og bør innbefatte 

preanalytiske, analytiske og postanalytiske faktorer, samt undervisning om mulige feilkilder og 

begrensninger. Den kliniske avdelingen som utfører PNA bør forplikte seg til å dokumentere 

opplæring i egne sjekklister. I den skriftlige avtalen bør det også gå frem hvem som eier instrumentet 

og hvem som utfører vedlikehold. Ansvarsforhold rundt teknisk vedlikehold bør avklares. 

Kvalitetskontroller skal regelmessig gjennomføres for de aktuelle agens og det bør gå klart frem av 

samarbeidsavtalen hvilken avdeling som har hovedansvar for å utføre dette. Mikrobiologisk avdeling 

skal sørge for å ha et system for overvåkning av resultatene til kvalitetskontrollen. Mikrobiologisk 

avdeling skal ha ansvar for å utarbeide prosedyrer for PNA. Av disse bør det fremgå for hvilke 

indikasjoner PNA skal utføres, hvordan analysene praktisk utføres og hvordan resultater skal tolkes 

og rapporteres.  

 

Rådgivning vedrørende indikasjon og tolkning av resultat 

Manglende rådgivning knyttet til indikasjon for undersøkelser og tolkning av resultater vil kunne føre 

til uhensiktsmessig bruk av tester og feilaktige tolkninger av prøveresultater. I prosedyrer for PNA bør 

det fremgå for hvilke indikasjoner PNA skal utføres, hvordan analysene praktisk utføres og hvordan 

resultater skal tolkes.  

 

Fremgangsmåte for implementering 

For å unngå en ukoordinert og ustrukturert implementering av PNA anbefales følgende 

fremgangsmåte: 

- Helseforetaket bør utarbeide et styrende dokument for håndtering av PNA innen det 

mikrobiologiske fagområdet, som gjelder alle avdelinger.  

- Det bør utarbeides et søknadsskjema tilknyttet det styrende dokumentet, der klinisk avdeling 

sender søknad til mikrobiologisk avdeling om å få etablere PNA. 

- Søknaden bør vurderes av representanter for klinisk avdeling, mikrobiologisk avdeling og 

medisinsk-teknisk avdeling.   

- Søknaden bør vurderes med tanke på hva man allerede har av diagnostikk og eventuelle 

utviklingsmuligheter. 

- Mikrobiologisk avdeling utarbeider kravspesifikasjon for PNA i samarbeid med klinisk 

avdeling og medisinsk-teknisk avdeling og vurderer aktuelle tilbydere. 

- Innkjøp av instrument bør gjøres etter gjeldende prosedyre i helseforetaket, og instrumentet 

bør eies og driftes av den kliniske avdelingen. 



- Mikrobiologisk avdeling bør ha ansvar for sammenlikning med referansemetode og/eller 

annet PNA-instrument og utfører en verifisering før instrumentet tas i bruk. 

- Mikrobiologisk avdeling bør ha ansvar for installasjon og implementering i samarbeid med 

medisinsk-teknisk avdeling og klinisk avdeling. 

- Kliniske avdelinger med PNA bør inngå en skriftlig samarbeidsavtale med mikrobiologisk 

avdeling vedrørende ansvarsforhold for kvalitetssikring og opplæring. 

- Mikrobiologisk avdeling bør, i samarbeid med leverandør og klinisk avdeling, sørge for 

opplæring. Opplæringen bør inkludere preanalytiske og postanalytiske faktorer, samt 

undervisning om feilkilder og begrensninger ved analysene. Opplæring bør dokumenteres 

etter aktuelle brukeravdelings prosedyrer. 

- Mikrobiologisk avdeling bør ha overordnet ansvar for enkelt vedlikehold av PNA-

instrumenter, men kan delegere dette etter opplæring. Medisinsk-teknisk avdeling bør ha 

ansvar for det tekniske vedlikeholdet der dette er i overensstemmelse med leverandørs 

anbefaling. 

- Alle instrumenter som påviser infeksiøse agens bør kontrolleres regelmessig med kjente 

kontroller. Dette bør utføres av mikrobiologisk avdeling eller av den kliniske avdelingen. 

Resultatene fra kontrollene bør overvåkes av mikrobiologisk avdeling. 

- Resultatene fra PNA-instrumentene bør kunne on-line-koples til laboratoriedatasystemet 

med videre overføring til elektronisk pasientjournal. Brukeravdeling bør bekoste on-line-

kobling. 

- Mikrobiologisk avdeling bør utarbeide prosedyrer for PNA i helseforetakets kvalitetssystem, 

og det bør finnes en brukerhåndbok utplassert ved hvert instrument med relevante 

prosedyrer. 

- For analyser som ikke krever bruk av instrument bortfaller instrumentrelaterte krav, men for 

øvrig bør de andre kravene for PNA-implementering gjelde. 
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