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Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
En av de viktigste undersøkelsesmetodene innen genetisk laboratoriediagnostikk er DNA 

sekvensering som innebærer å gjøre informasjonen i våre DNA molekyler om til ”lesbar 

informasjon”. Teknologien for å sekvensere DNA molekyler har utviklet seg ekstremt raskt og er 

blitt både mer effektiv og rimeligere. Utviklingen har vært raskere enn den såkalte Moore’s lov 

som har vært brukt til å beskrive utviklingen innen et annet teknologidrevet felt, nærmere bestemt 

IT-ytelse. De nyeste maskiner for DNA som brukes til såkalt high throughput DNA sekvensering 

(HTS) analyserer i størrelsesorden 100 millioner ganger mer effektivt enn de maskinene vi per i 

dag bruker i diagnosriske rutiner. Vi vil nå ta i bruk HTS også i diagnostikk (til nå har tenologien 

primært vært brukt til forskningsformål). Dette innebærer at virksomheten i det genetiske 

laboratoriet vil gjennomgå store endringer i løpet av de nærmeste årene. Stikkord for utviklingen 

vil være at man bruker mindre tid på datagenerering, datamengden vil øke dramatisk, det 

diagnostiske tilbudet vil øke, etterspørselen etter gentester vil øke og tiden brukt på dataanalyse 

vil øke.  

 

Prosjektet er forankret i egen ledergruppe og hos klinikkleder. 

 

Problemstilling og målsetting, herunder resultatmål og effektmål 
Problemstillingen for dette prosjektet er å få etablert en prosjektorganisering for arbeidet med 

innføring og drift av HTS innen diagnostikk som sikrer rask implementering av ny diagnostisk 

metodikk samtidig som vi sikrer optimal kvalitet og kostnadseffektivit på denne typen analyser 

 

Resultatmål:   

 

Få etablert rutiner for regelmessig evaluering og endring av prosjektorganisering ved behov 

 

Overføring av ressurser inkludert personell fra gammel til ny teknologi etter som 

implementeringen skrider fram.  

 

Effektmål:  

Få etablert diagnostikk med ny DNA sekvenseringsteknologi på en kostnadseffektiv måte og med 

god kvalitet og hvor vi kan tilby de tester som etterspørres av pasienter i egen og andres 

avdeling. 

 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Avdelingens laboratoriediagnostiske seksjon er i dag delt opp i enheter som er delt opp langs 

faglige (ulike pasientgrupper), og ikke metodologiske akser. Siden DNA 

sekvenseringsteknologien er en generisk teknologi som brukes i alle enheter er det mye som taler 

for at man på sikt bør få etablert en produksjonsenhet på tvers av alle dagens enheter som kan ta 

ansvar for å produsere genetiske data på tvers av dagens enheter. Dette aktualiseres nå ytterligere 

ved innføring av ny sekvenseringsteknologi som har enormt stor kapasitet og hvor effektiv 

utstyrsutnyttelse tilsier at mange ulike prøver analyseres i parallell på samme maskin. Per i dag er 

det svært vanskelig å forutse hvor raskt ny sekvenseringsteknologi vil erstatte gammel og også 

hvor mange nye diagnostiske tester som vil bli utviklet som følge av innføring av ny teknologi. 

På bakgrunn av denne usikkerheten er vurderingen at det er hesniktsmessig å inntil videre 

prosjektorganisere denne virksomheten. Alternativet ville vært å gjøre endringer i 



organisasjonskartet, men per i dag vurderes fremtidsprognosene hva gjelder omfang/volum og 

teknologiutvikling å være så store at prosjektorganisering synes mer hensiktsmessig. I tillegg vil 

en prosjektorganisering kunne føre til at man får etablert en forståelse blant ansatte og ledere i 

avdelingen for at innføring av ny teknologi på sikt vil innebære vesentlige organisatoriske 

endringer i avdelingen. Dette vil kunne lette innføringen av ny organsisasjonsstruktur når dette 

blir hensiktsmessig. 

 

Et viktig tilleggsargument for en prosjektorganisering framfor det å plassere denne virksomheten 

i en eksisterende enhet er at det nylig er vedtatt i klinikk for diagnostikk og intervensjon at bruk 

av den nye sekvenseringsteknologien  vil organiseres som en ”kjernefasilitet for diagnostikk” noe 

som innebærer at vi også på sikt vil få ansvar for å gjøre deler av diagnostikken for andre 

avdelinger i klinikken (Mikrobiologi, Patologi, Immunologi) der denne hensiktsmessig kan gjøres 

med HTS. Dette er en type diagnostikk som per i dag gjøres i andre avdelinger og som ikke har 

noen naturlig plass innen våre eksisterende laboratoriediagnostiske enheter.  

 

HTS er som nevnt en metode som vil brukes til å diagnostisere pasienter på tvers av eksisterende 

enheter i laboratoriediagnostisk seksjon. Siden dette er et prosjekt som går på tvers vurderes det 

som viktig at lederen av prosjektgruppen kommer fra en tverrgående enhet. Det er nærliggende at 

dette blir en av de to legene i enhet for laboratorielegetjenester. Videre bør prosjektgruppen 

inkludere de to personene som per i dag arbeider øremerket med diagnostisk bruk av HTS. Det er 

nærliggende å også inkludere en person fra hver av de tre enhetene i seksjon for 

laboratoriediagnostikk. Prosjektgruppen vil svare til linjen, og det vil jevnlig rapporteres om 

prosjektgruppens arbeid i møter for utvidet ledergruppe. 

Fremdriftsplan med milepæler 
Forankring av prosjektorganisering av virksomheten med viktigste interessenter: Januar 2012 

Etablering av prosjektgruppe        Februar 2012 

Utarbeiding av plan for evaluering og milepæler     April 2012 

 

Budsjett - nøkkeltall 
Det er ikke bevilget ekstra midler til dette prosjektet og det må driftes innen ordinært 

driftsbudsjett. To stillinger som arbeider med dette er finansiert over budsjett, og det vil  bli frigitt 

ytterligere ressurser til arbeidet etter  hvert som aktivitetsforskyvning fra ”gammel” teknologi til 

HTS blir gjennomført. 

Risikoanalyse 
<Text> 

 

Konklusjoner og anbefalinger  
<Text> 

 

 

 



Vedlegg 
<Vedlegg med for eksempel teoretisk forankring, pro-kontra argumentasjon, analyse/data, plan 

for videre oppfølging i egen organisasjon, etc.> 

 

 


