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1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven 
Avdeling for Klinisk patologi ved UNN har som en av sine viktigste hovedoppgaver å 
diagnostisere vevs- og celleprøver ved mistanke om kreft eller annen sykdom. Avdelingen 
mottar ca. 60 000 prøver og utfører mer enn 100 000 analyser pr år.  Avdelingen har 86 
ansatte. 
 
Patologi er et fag i rask utvikling. Nye metoder gjør det mulig å klassifisere svulster presist. 
Metodene gir viktig informasjon om prognose samt prediktiv informasjon om forventet 
behandlingsrespons. Det tas i bruk stadig nye diagnostiske markører med fokus på 
persontilpasset behandling innen kreft1.  
Utvikling av ny teknologi og instrumentering gjør det mulig å effektivisere og forenkle 
manuelle arbeidsprosesser.   
 
Eksempler på dette er: 
 
Dybdesekvensering (NGS) er en metode som kan sekvensere hele genomet i kreftceller og 
identifisere en mengde mutasjoner samtidig. Metoden vil kunne erstatte flere manuelle og 
tidkrevende analyser.   
    
Digitalisering av mikroskopiske snitt er på vei inn i diagnostisk patologi. Digitalisering 
gir økt kvalitet, bedre standardisering i diagnostikken, nye metoder for bildeanalyse, 
raskere konsultasjoner og nye muligheter innen utdanning og forskning. Denne teknologien 
innføres nå gradvis i Europa og resten av verden2.   
 
Med bakgrunn i det som er beskrevet over, er innføring og implementering av ny teknologi 
et viktig satsingsområde for avdeling for Klinisk patologi. 
 
I min endringsoppgave har jeg valgt ut 2 områder for innføring og implementering av ny 
teknologi: 

1) Digitalisering av mikroskopiske snitt (Digital patologi) 
2) Dybdesekvensering (Next generation sequencing – NGS) 

 
Arbeidet med denne oppgaven er forankret i avdelingslederteamet og klinikklederteamet.  

 
 

2.  Behovet for endring – hvorfor endringen er nødvendig 

Avdelingen har en betydelig økning i aktiviteten. De siste fire årene har antall prøver som 
avdelingen mottar økt med 30 % mens antall analyser har økt med 50 %.  En viktig årsak til 
dette er at antall krefttilfeller øker og det gjøres flere spesialundersøkelser på hver prøve.  
 
Det stilles stadig høyere krav til raske og presise prøvesvar for å kunne gi pasienten 
målrettet og persontilpasset behandling og oppfølging, bl.a. som følge av innføring av 
pakkeforløp for ulike kreftformer 3. 
Antall multidisiplinære teammøter (MDT- møter) øker betydelig både i antall og omfang. 
Avdelingen bruker mye lege- og sekretærressurser til MDT- møtene.  
Kompleksiteten i kreftdiagnostikken har økt og medfører større behov for å konsultere 
fagekspertise i inn- og utland.    



Avdelingens drift preges av tidkrevende manuelle arbeidsprosesser som krever mye 
personellressurser. Det er vanskelig å rekruttere bioingeniører og annet teknisk personell; 
en utfordring som vil øke i årene som kommer4. 
 
Innføring av ny teknologi er nødvendig for å gjøre avdelingen bedre rustet til å håndtere 
aktivitetsøkning og begrenset tilgang på kvalifisert personell.  Det vil også bidra til bedre 
prøveflyt, raskere og mer presis diagnostikk. 
Dybdesekvensering er en mer sensitiv metode og har bedre kvalitet enn de metodene vi 
bruker i dag. Den er i tillegg raskere og krever mindre personellressurser. 
Digitalisering av snitt vil forenkle logistikken rundt MDT møter, og digitale bilder kan 
diskuteres i virtuelle møterom. All konsultering vil gå raskere i og med at man slipper å 
fysisk sende mikroskopiske snitt pr post. Digitaliserte bilder gir økt mulighet for 
automatisert billedanalyse som vil være tidsbesparende.           

 
 

3. Målsetting på kort og lang sikt  
 

På kort sikt (innen juni 2017) 

 Ta i bruk digitale snitt til MDT – møter, konsultasjoner, automatisert billedanalyse og 

internundervisning.  

 Raskere og mer presis diagnostikk ved bruk av dybdesekvensering. 

 Forenkle og effektivisere manuelle arbeidsprosesser. 

 Innført standardiserte metoder som gir bedre kvalitet og reduserer risikoen for 

menneskelige feil. 

 

På lang sikt (i løpet 2-6 år)  

 Digitalisering av alle mikroskopiske snitt som brukes i diagnostikk. 

 Tettere samarbeid med Nordlandssykehuset (NLSH) om diagnostikk, konsultasjoner og 

undervisning ved hjelp av digitale snitt. 

 Bruk av digitale snitt og dybdesekvensering til forsknings- og utviklingsprosjekter. 

 Frigjort personellressurser til andre oppgaver. 

 I samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT) ta i bruk digitaliserte snitt i undervisning 

av helsefagstudenter.   

 
 

4. Analyse knyttet til endringskaleidoskopet 
 

Forankring og maktforhold: Endringen er godt forankret i klinikkledelsen og 
avdelingslederteamet, og avdelingslederteamet har tilstrekkelig myndighet til å gjennomføre 
endringen. Det er god oppslutning blant medarbeidere i avdelingen, men det har vært ulike 
meninger om hvilken type teknologi og instrumentering som skal prioriteres først. Beslutning 
om å innføre dybdesekvensering og digital patolog må derfor forankres godt hos medarbeidere 
som blir direkte berørt av endringen.  
 



Tid: Endringen er ikke avhengig av en bestemt tidsfrist, men målsetning er at instrumentering 
skal være implementert og opplæring av ansatte ferdig innen utgangen av 2016. Tidsfaktoren vil 
være avhengig av anbuds- og anskaffelsesprosesser, installasjon av utstyr og IKT-løsninger.   
 
Omfang: Endringen er ikke dramatisk i omfang, men legegruppa og medarbeidere ved to av 
seksjonene vil på sikt få vesentlige endringer i måten å jobbe på.  For noen ansatte vil endringen 
kunne oppfattes som omfattende, noe som må tas hensyn til i prosessen.  
  
Bevaring: Innføring av ny teknologi vil ikke endre dagens bemanning, men endring i måten å 
jobbe på og frigjøring av personellressurser vil på sikt vil gjøre det nødvendig å vurdere behovet 
for omorganisering. Ved overgang til digitaliserte snitt er det viktig å bevare faglig kompetanse, 
fysiske treffpunkter for drøfting av pasientprøver, hurtigdiagnostikk (frysesnitt), en til en 
veiledning av LIS.          
 
Mangfold: Endringen vil påvirke medarbeidere i avdelingen i ulik grad. Erfaring og kompetanse 
vil variere mellom ulike yrkesgrupper. Disse variasjonene er viktig å ta hensyn til i prosessen, 
spesielt ved planlegging av opplæring.       
 
Kompetanse: Fagkompetansen er høy hos medarbeidere som blir berørt av endringen. Det er 
imidlertid behov for behov for omfattende opplæring i bruk av ny teknologi, instrumentering og 
IT-verktøy som følger med endringen.  
 
Kapasitet: Endringen krever betydelige ressurser i oppstartsfasen. Den største utfordringen vil 
være frigjøring av tid til opplæring uten at det medfører forsinkelser i diagnostisering av 
pasientprøver. God bemanningsplanlegging og effektiv ressursbruk er derfor nødvendig. 
Implementering av utstyr og IKT-løsninger er avhengig av kapasiteten Helse Nord-IKT (HN-IKT) 
og avdeling for Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler (MTA). 

  

5. Fremdriftsplan 

 
Interessentanalyse 
De viktigste interessentgruppen er ansatte ved Klinisk patologi. MTA og HN- IKT vil være viktige 
støttefunksjoner. På sikt vil også Patologisk enhet ved NLSH og UiT Tromsø involveres.   
Vedlagt interessentanalyse (vedlegg 1) gir en oversikt over interessenter, antatte holdninger og 
påvirkningskraft.  

 
Kommunikasjonsplan 
Endringen er allerede godt kommunisert og forankret i klinikkledelse og avdelingsledelse. Alle 
ansatte er informert om endringen.  Åpen og god kommunikasjon underveis vil være viktig for å 
skape engasjement og motivasjon blant medarbeidere og andre interessenter. Se vedlagt 
kommunikasjonsplan (vedlegg 2).  

 
Risikoanalyse 
De største risikofaktorer vil være utfordringer knyttet IKT løsninger for lagring av digitale bilder 
og systemer for overføring av data. En annen faktor som innebærer risiko er tilstrekkelig tid til 
opplæring av medarbeidere. 
Se for øvrig vedlagt risikoanalyse (vedlegg 3). 



 
Kritiske suksessfaktorer 
Tilstrekkelig og tilpasset opplæring av medarbeidere og IKT-løsninger som ivaretar 
lagringsbehov er kritiske suksessfaktorer for å oppnå kortsiktige målsetninger. I tillegg vil 
motivasjon i legegruppa til å ta i bruk ny teknologi til diagnostisering være av avgjørende 
betydning for digitalisering av alle mikroskopiske snitt. God dialog og engasjement fra UiT og 
Patologisk enhet ved NLSH er avgjørende for å ta i bruk digitaliserte snitt til undervisning og 
diagnostisk samarbeid. 
 
Milepælsplan 
Milepælsplanen (vedlegg 4) tar utgangspunkt i kortsiktige mål for endringsoppgaven. Kortsiktige 
mål forventes å være oppnådd innen utgangen av 2016.  

 
Ledelsesutfordringer  
For noen medarbeidere vil ny teknologi skape uro for å miste arbeidsoppgaver og 
fagkompetanse, og det vil oppleves som krevende å lære ny avansert teknologi. Bekymring for 
omorganisering som følge av endringer i arbeidsoppgaver vil være et annet moment som skaper 
usikkerhet. Endringen involverer enheter på tvers og vil kreve nye samarbeidsmåter.  
De viktigste lederutfordringene vil derfor være å skape engasjement og motivasjon til å ta i bruk 
ny teknologi. Leder må formidle et positivt fremtidsbilde om hvordan det vil se ut når endringen 
er implementert. Det er viktig å ha en god dialog om utfordringer underveis og sette av nok tid 
til opplæring. Leder må være godt synlig ute i avdelingen under endringsprosessen og har god 
dialog med berørte medarbeidere.   

 

 

6. Budsjett - nøkkeltall 
Det er innvilget 3 mill kr i investeringsmidler til utstyr. IKT utstyr og andre kostnader tas innefor 
avdelingens budsjett. Det er ikke beregnet ekstra kostnader mht til tidsbruk (timer, mnd. verk) 
da det ikke leies inn ekstra personellressurser i forbindelse med prosjektet.    
 

 Beløp Finansiering 

Digitaliseringsutstyr (skanner, 
programvare)   

2 000 000 kr Gaaslandfondet: 1 000 000 kr  
Helse Nord RHF: 500 00 kr 
Diagnostisk klinikk UNN: 500 000 kr  

Instrumentering 
dypdesekvensering 

1 000 000 kr Utstyrsmidler fra UNN 

IKT-utstyr  150 000 kr Avdelingens driftsbudsjett 

Diverse kostnader 
(forbruksvarer, møtekostnader) 

50 000 kr Avdelingens driftsbudsjett 

   

 
  



7. Sammendrag og konklusjon 

 
Innføring av ny teknologi er et viktig satsningsområde og nødvendig for at avdelingen skal kunne 
gi rask diagnostikk av høy kvalitet på pasientprøver. Dybdesekvensering og digitalisering av 
mikroskopiske snitt vil medføre mer effektiv drift, bedre fysiske arbeidsforhold og større 
muligheter for samarbeid på med andre institusjoner. Det vil også gi nye muligheter innen 
forskning og undervisning.  
 
Den planlagte endringen er godt forankret i klinikkledelsen, avdelingsledelsen og blant ansatte. 
Prosjektet har derfor et godt grunnlag for å lykkes.  

 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Interessentanalyse 

Vedlegg 2: Kommunikasjonsplan 

Vedlegg 3: Risikoanalyse 

Vedlegg 4: Milepælsplan 
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