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Regionalt 

laboratoriesamarbeid innen 

medisinsk biokjemi - planer 

og muligheter i Helse Vest  

 



• Helse Vest 

• Samarbeidsområder og samarbeidsprosjekter i 

regionen 

• Planer og muligheter: regional plan. Identifiserte 

samarbeidsområder og status for plan  

 



• 4 helseforetak- mer enn 9 somatiske sykehus og enda 

flere lokasjoner, 24.600 ansatte 

• Avtaler med Ideelle/private sykehus 

• Ulike størrelser, repertoar, døgndrift/åpningstider m.m. 

 

Helse Vest 



• Helse Førde og Helse Fonna uten egen ansatt 

spesialist i Medisinsk biokjemi 

– Avtale om legetjenester  

– Avtale om legetjenester ved ansettelse av egen lege 

i Helse Bergen 

 

Samarbeid om 

legekompetanse 



• Lengst erfaring med samarbeid der hvor en har felles 

LIS-systemer 

– Helse Fonna og Helse Stavanger 

• Erfaring med regionalt samarbeid om svaroverføring fra 

Bergen og Stavanger til Fonna 

 

IKT samarbeid 



• IHR prosjektet: Interaktiv henvisning og rekvisisjon 

– Samarbeid om tilbud til eksterne rekvirenter 

– Samarbeid om tjenestekataloger 

– Samarbeid om informasjon 

– Felles løsninger 

• Felles nasjonalt laboratoriekodeverk 

 

 

 Andre prosjekter- regionalt 



• Sammensatt av leger og ledere 

• Både medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi 

• Alle foretak representert 

• Private institusjoner  

• Klart mandat 

 

Arbeidsgruppe medisinsk 

biokjemi og klinisk farmakologi 

Helse Vest 



• Faglig standardisering  

• Standardisering av utstyr og utvikling av identiske 

løsninger i regionen 

• Krav til bærekraftige fagmiljø – ressurser, volum, 

infrastruktur 

• Kapasitet i regionen og behovet for kjøp hos private 

leverandører 

• Laboratoriene sitt servicenivå i forhold til 

primærhelsetjenesten, både relatert til 

analyserepertoar og svarformidling.  

 

Mandat 



• IKT 

– Utrede nærmere felles LIS-system for medisinsk biokjemi 

(3 ulike systemer i dag) 

– Felles analysenavn og koder, felles rekvirentregister 

– Muligheter for felles mellomvareløsninger 

– Elektroniske prøvesvar og rekvirering på tvers av foretak 

• Kvalitet 

– Akkreditering ISO 15189 

– Metodebøker, felles verktøy 

Identifiserte samarbeidsområder/ 

anbefalinger  



• Innkjøp og MTU anskaffelser 

– Lokaler anskaffelser anbefalt for større 

analyseinstrumenter. Henviser til regional 

innkjøpsstrategi 

• Rekruttering og kompetanse 

– Helhetlig regional plan for rekruttering 

– Gjensidig forpliktende regionalt samarbeid om 

utdanning av spesialister 

• Repertoar tilpasset lokal drift 

– ØH analyser med. biokjemi 

– ØH analyser klinisk farmakologi 

– Primærhelsetjeneste for å sikre tilstrekkelige 

dimensjoner 

 

 



• Forskning 

– Felles forskningsprosjekt 

• Formelle samarbeidsfora 

– Ledere 

• Forhold til private laboratoriet: anbefaling til Helse Vest 

vedrørende avtale med private aktører innenfor 

laboratorietjenester 

 



• Planen har vært på høring og er nå til behandling i 

Helse Vest 

• Gode effekter av prosessen i arbeidsgruppen: Blitt mer 

kjent og terskelen for å ta kontakt er mye lavere. 

Status 


