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Vi er ved et vendepunkt for IHC
• Immunhistokjemi har endret seg de siste 10 år

• Økt krav til produksjons volum og hastighet

• Økende antall markører

• Overgang fra manuell farging eller bruk av halv automatiserte maskiner til 
helautomatisert IHC med mange færre variabler. Betydelig enklere standardisering og 
«mulig» bedre reproduserbarhet og kvalitet

• Vi mister noe fleksibilitet. Jeg tror mange laboratorier fortsatt vil beholde noen  semi-
automatiske IHC maskiner til forskning og spesielle markører

• IVDR direktiv trår i kraft mai 2022. Det innebærer at alt utstyr reagenser og protokoller 
for diagnostikk skal være CE-IVD godkjent



Bruken av IHC doblet siste 10 år
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Hvor god er vi i Norge på IHC

NordiQC
2020 , Suffisient 78% ( 21 markører,  min-max 45-92%)

Nasjonalt Laboratorienettvek 2019

Markør % Optimal/God År

CK20  50 % 2020

S100 94 % 2021

HMB45 82 % 2021

SOX10  100 % 2021

Melan A 94 % 2021



Teknologi
I hovedsak 2 typer IHC maskiner brukes i Norge

• Agilent/Dako Omnis

• 7 laboratorier

• Roche/ Ventana
Benchmark Ultra

• 10 laboratorier

• Begge instrumenter er full automatisert fra avparafinering til ferdig kontrast farget IHC
• Begge kan kun bruke leverandør/maskin spesifikke deteksjons reagenser
• Begge leverandører tilbyr et bredt og voksende antall CE-IVD godkjente RTU og CE-IVD godkjente 

konsentrerte antistoffer med protokoller
• Alle (IgG,IgM) typer mus og kanin primærantistoffer kan brukes
• Kan også brukes til ISH og IHC dobbeltfarginger. Substrater med ulike farger er tilgjengelig
• Full bar-kode sporing av glass og reagenser og kan integreres med LIMS
• «Trix og Mix» er historie men optimering og standardisering mye enklere



Dako og Ventana bruker litt forskjellig deteksjons teknologi

Signal forsterkning via Rb eller Mo Link antistoff Signal fortserkning via OptiView amplifier og OptiView
amplification multimer



Nesten identisk farging med HMB45 med Ventana Optiview+ amp og Dako EnVision Flex+ 

BenchMark Ultra Dako Omnis

Cytomine (jenslien.net)

http://core.jepat.jenslien.net/#/project/1818072/image/1861034-1908601?viewer=6dkiga1l3


NordiQC Full automatisering og 
standardisering gir bedre kvalitet
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HMB45 RTU Dako Omnis 
samme instrument samme reagenser men ulike 

protokoll innstillinger

HMB45 RTU Vendor protocol HMB45 RTU Lab-midified protocol



Valg testing og optimalisering av ny markør (1-4)

• Finn det beste antistoffet

• Forventet reaktivitet i ulike vev

• Hvilke resultater har andre 
oppnådd

• Gode bilder i publikasjoner 
sammen med tolkbar metode 
beskrivelse
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• Sett sammen test blokk hvor det 
forventes negative svak  middels 
og sterk farging . Minst 10 ulike 
vev. Ulik fikserings tid  bør være 
inkludert 

• Uten sikkert positivt materiale er 
det ikke mulig å teste et nytt 
antistoff

• Valideringsblokk

• Større antall relevante prøver

• Sensitivitet spesifisitet

• Hvis mulig skann alle testsnitt for 
dokumentasjon og senere 
sammenligning I tilfelle mistanke 
om at noe har endret seg

Valg testing og optimalisering av ny markør
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Positiv kontroll

• Multiblokker anbefales

• NordiQC gir gode anbefalinger angående hvilke 
kontroll vev som bør brukes for ulike antistoffer

• Optimalt bør en kontroll inneholde vev som gir svak, 
moderat og sterk farging

• Multiblokker kan med fordel settes sammen slik at de 
kan brukes for flere forskjellige antistoffer.

• Kontroller er viktig det skjer at reagenser ikke virker 
som de skal og det skjer at instrumenter ikke 
fungerer optimalt selv om det ikke vises feilmeldinger
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Laboratorie nettverket

Lik farging – lik og god  kvalitet i hele landet



Hva vet vi om fargekvaliteten i norske patologi laboratorier

• Vi vet at fargekvaliteten er 

mer varierende enn 

ønskelig.



• Ønskelig med lik og god kvalitet på alle farginger og analyser i 

hele landet for tryggere digital konsultasjon 

• Digital patologi er ikke bare for patologer, men muliggjør også 

effektivt metodesamarbeid mellom laboratorier



• Etablert av Nasjonalt prosjekt for Digital patologi høsten 2019

• Kjernegruppe :
• Koordinator laboratorienettverket: Hilde Bjørnestøl Hansen, SSHF

• Bioingeniør fra delprosjekt DPHEL: Ivar Skaland, SUS

• Koordinator histologi/spesialfarger: Mari Jebens, St.Olav

• Koordinator immunhistokjemi: Hilde Fløystad, St. Olav

• Representanter fra alle patologi laboratorier innen alle fagområder

Laboratorienettverket



• Mandat (kortversjon)

• Standardisering av laboratorie metoder. 

• Kan selv avgjøre hvilke metoder som skal testes

• Patologi Norge kan be om at laboratorienettverket gjennomfører spesifikke 

kvalitets undersøkelser

• Kan spørre om bruk av ressurser i alle patologi laboratorier.

• Resultater og rapporter godkjennes av patologiforum før publisering

Laboratorienettverket



Fagnettverkene og laboratorienettverket: Arbeidsprinsipper
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For at nettverkene skal kunne jobbe effektivt har de mandat til å sette i gang nødvendig arbeid på egenhånd

Nettverkene kan selv:

• Identifisere metoder som bør standardiseres (redusere uønsket variasjon)

• Prioritere rekkefølgen på metoder som skal standardiseres

• Igangsette innsamling av protokoller, analyseresultater eller annet for standardiseringsarbeid

Prosessen:

• Hensiktsmessig nivå for validering og akseptabel variasjon for aktuell metode («gullstandard») defineres av fagnettverk sammen med 
laboratorienettverk

− Laboratorienettverket organiserer metodeutvikling og -validering, og er ansvarlig for at utviklingen og valideringen dokumenteres på 
hensiktsmessig måte

− Aktuelle patologiavdelinger blir forespurt om å bidra med test-materiale (arkivmateriale) og om å utføre spesifikke oppgaver i 
forbindelse med metodeutvikling, kvalitetskontroll, validering og verifisering av metoder

• Bestillende fagnettverk vurderer og godkjenner resultatet av valideringen og de anbefalte protokollene

− Fagnettverket kan anbefale implementering av godkjente protokoller i samtlige patologiavdelinger eller evt. i utvalgte avdelinger der det 
er faglig hensiktsmessig

− Fagnettverkets anbefaling om implementering oversendes midlertidig mottaksorganisasjon for beslutning om implementering

• Når nettverkene anbefaler ulike type standarder overleveres anbefalingen til midlertidig mottaksorganisasjon for endelig beslutning 
om implementering. Slike beslutninger gjøres så raskt som mulig

− Laboratorienettverket og fagnettverkene bistår avdelingene ved verifisering og implementering av godkjente protokoller



Kjernegruppe
Organiserer

Sender ut test snit, protokoll skjema
Skanner fargede snitt

Analyserer og rapporterer

Nåværende arbeidsmetode og verktøy for Laboratorienettverket

Deltagende laboratorium
Farger og returnerer

testsnitt sammen med 
protokoll skjema

Individelle resultater
og anbefalinger

Rapport

Ufarget snitt

Farget snitt
protokoll
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Histologi og spesialfarger

• HE farging inkludert betydning av snitt tykkelse. 

• Fiksering av nyrebiopsier for elektron mikroskopi, kartlegging konklusjon/anbefalt fikseringsmetode

• Amyloid farging nyrebiopsier er under arbeid

Immunhistokjemi

• CK20 fullført. Rapporter sendt ut og felles elektronisk møte med alle deltakere avholdt. Gjennomgang av resultater og 

organisering. Hva var bra/ikke bra, forslag til neste runde.

• Kartlegging av bruk av kontroll snitt

• MelanA, HMB45, SOX10, S-100, under arbeid, ferdig  februar 2021

• Tilbyr retesting etter endring av protokoll.

• Annet:

• Kartlegging av instrumenter og deteksjons reagenser

• Annet metode samarbeid mellom enkelte laboratorier (for eksempel PD-L1 IHC) 

• Formidlet kontakt mellom laboratorier angående spesifikke metoder og instrumenter

Laboratorienettverket
Hva har vi gjennomført første år

*Tilnærmet 100% deltagelse



God HE farging Middels HE farging Dårlig HE farging



• God overenstemmelse mellom manuell score og bildeanalyse.
• Begge analysemetoder viser at overfargede snitt vurderes som dårlig og svakere fargede 

snitt vurderes som bedre 
• Ingen snitt var for svakt farget



Optimal CK20 Poor CK20

Colon carsinom Colon carsinom
Svak positiv

Urothelialt carsinom Urothelialt carsinom
Falsk negativ



NordiQC sine kritierier:

Optimal: The staining reaction is considered perfect or close to perfect in all 
of the included tissues.
Good: The staining reaction is considered acceptable in all of the included
tissues. However, the protocol
settings may be optimized to ensure improved sensitivity or higher signal-
to-noise ratio.
Borderline: The staining reaction is considered insufficient because of a 
generally too weak staining
reaction, false negative or false positive staining reaction of one of the
included tissues. The protocol
should be optimized.
Poor: The staining reaction is considered insufficient because of, e.g., false 
negative or false positive 
staining reactions of several of the included tissues. An optimization of the
protocol is urgently needed.

Cytokeratin 20
NordiQC scoring kriterier er brukt. Scoret av to patologer og en bioingeniør, patolog, bioingeniør SUS og en patolog St.Olav.
Konsensus regnet som to eller tre med samme Score 

Score St. Olav SUS Skaland SUS Klos

optimal 0 1 3

Good 2 8 7

Bordeline 14 2 7

Poor 2 7 1

Total 18 18 18

% Sufficient 11 50 56

>50 % av innsendte preparat oppnådde ikke en 
godkjent
God eller Optimal farging.

Optimalt resultat er oppnådd med Benchmark Ultra og Dako Omnis.

Ingen godkjente resultat for Dako Autostainer. Rellateres til 
suboptimal protokoll og ikke til instrument. 

Samtlige Poor og Borderline resultater relateres helt tydelig til sub 
optimal protokoll.

Laboratorie nettverket har utarbeidet protokoll anbefalinger for 
samtlige instrumenter



IHC resultater frem til nå oppsummert

• Kun to forskjellige instrumenter i 17 
laboratorier

• Optimale farginger oppnås på begge 
instrumenttypene

• Ikke godkjente farginger kan relateres til 
spesifikke protokoll innstillinger. 

• Disse innstillingene kan redigeres med noen 
museklikk og tastetrykk

• I noen tilfeller bør også antistoffer fortynnes 
mer eller mindre.

• Totalt sett er dette veldig enkle endringer

• Runden viste at vurdering av protokoller 
• kunne forutsi et dårlig testresultat

• Strategien peker på muligheten at protokoll vurdering kan 
være grunnlag for valg av hva som bør testes

• Det kan være nok at enkelte protokoller og laboratorier 
involveres

• Skal vi oppnå store kvalitetsforbedringer raskt må vi 
arbeide smart, målrettet , grundig, men ikke for grundig



Core group
QC-organizer

Fremtidig Cytomine og arbeidsprosesser i laboratorienettverket

Participating laboratories
Submit staining protocol 
and upload stained slides

Lab  1…17
Test slides

Protocol submission 
form

Analyse
and 

report

Individual result 
and recommendations

Final report

Staining protocol
for each slide

Mapping table
Lab-participationID

score Instrument
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• Laboratorie nettverket er en 
godt etablert  organisasjon som 
produserer gode og nyttige 
kvalitets data jevnlig

• Godt samarbeid med patologi 
avdelingene

• Vist stor (≈100%) oppsluttning

• Gode og nyttige resultater 
kan oppnås

• Etablering av cytomine I NHN

• Forbedring av Cytomine for 
laboratorienettverk

• Involvering av flere 
laboratorier i arbeidet

2022?

20162020

2019

2021

2021

Laboratorienettverket oppsummert



• Delprosjekt DP-HEL, planlegging og etablering av laboratorienettverket

• Kjernegruppen og alle deltakende laboratorier

• Avdeling for patologi i Trondheim

• Mari Jebens, organisering Histologi 

• Hilde Fløystad, organisering av IHC

• Martin Vejle, skanning opplasting til Cyotmine

• Patologer i Trondheim og Stavanger for vurdering av farginger

• Takk til min avdelingsleder som har latt meg bruke arbeidstid på dette 

prosjektet 

• Jens Lien, uten Cytomine/J-pat hadde ikke dette vært mulig

Takk


