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Sammendrag

Bakgrunn. Helsepersonell må stadig ta stil-
ling til nye laboratorieanalyser som kom-
mer på markedet.

Metode. Vi gir en gjennomgang av hvor-
dan nye analyser bør evalueres før de tas i 
bruk.

Resultat. Det biokjemiske grunnlaget for 
analysen og analyttens intra- og interindivi-
duelle biologiske variasjon må være vur-
dert, og man bør vite hvordan måleresulta-
tet avviker ved sykelige tilstander. Opti-
male forhold for prøvetaking og 
-behandling må være fastlagt. Presisjon og 
riktighet må være god nok til at måleresul-
tatet kan brukes til kliniske beslutninger. 
Metoden bør være sporbar til en referan-
semetode. Interferenser med for eksem-
pel bilirubin, lipider, hemolyse eller medi-
kamenter må være klarlagt. Til bruk i dia-
gnostikk må testens diskriminerende evne 
være evaluert prospektivt i en relevant 
populasjon mot en gullstandard. For å 
erstatte etablerte tester bør den nye tes-
ten ha bedre diskriminerende evne enn 
disse. For å supplere andre tester må den 
nye gi uavhengig tilleggsinformasjon. Det 
må avklares i hvilke kliniske situasjoner 
testen kan være til hjelp, og hvilke beslut-
ningsgrenser behandlende lege skal følge. 
Nytteverdien må stå i forhold til praktisk og 
økonomisk innsats.

Fortolkning. Slik evaluering bør gjøres eller 
etterspørres av alle som vil ta i bruk nye 
analyser, enten det er på legekontoret eller 
i et større laboratorium.

Engelsk sammendrag finnes i artikkelen 
på www.tidsskriftet.no
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Laboratorieundersøkelser brukes av flere
grunner. Noen brukes diagnostisk (for ek-
sempel test for mononukleose), andre til å
oppdage endringer i sykdomsutviklingen
(for eksempel Hb A1c), atter andre for å es-
timere risiko for fremtidig sykdom (for ek-
sempel måling av kolesterolnivå). Laborato-
rieanalyser kan gi svar som er kvantitative
(et måleresultat langs en kontinuerlig skala),
semikvantitative (et begrenset antall svar-
muligheter langs en ikke-kontinuerlig skala)
eller binære (har bare to mulige svar, positiv
og negativ).

Nye undersøkelsesmetoder kommer sta-
dig på markedet. Med denne artikkelen vil vi
hjelpe helsepersonell til å evaluere nye labo-
ratorieundersøkelser som tilbys. Vi begren-
ser oss til omtale av klinisk-kjemiske og he-
matologiske analyser, dvs. målinger av
komponenter i kroppsvæsker, vanligvis blod
eller urin.

Vurdering av nye 
laboratorieanalyser
Biologisk grunnlag
For at vi skal fatte interesse for en ny labora-
torieanalyse, må vi ha grunn til å tro at kon-
sentrasjonen eller mengden av det som skal
måles – analytten – endrer seg ved bestemte
sykdomstilstander på en slik måte at målere-
sultatet kan gi viktig informasjon om tilstan-
den. Man bør ha en plausibel biokjemisk for-
klaring på hvorfor endringene oppstår, eller i
det minste empirisk kjennskap til når og
hvordan endringene skjer. Man bør også ha
kjennskap til biologisk variasjon, dvs. natur-
lig variasjon av konsentrasjonen hos den en-
kelte person (intraindividuell variasjon) og
variasjon mellom personer (interindividuell
variasjon). Dersom analytten har stor biolo-
gisk variasjon, kan dette maskere endringer
eller avvik i prøvesvaret hos den enkelte pa-
sient og gjøre testen ubrukelig, uansett hvor
god selve analysemetoden er.

Å måle riktig
Så må man forsikre seg om at metoden fak-
tisk måler det den skal, at den måler riktig,

og at målingen er reproduserbar. Vi må altså
stille krav om at komponenten blir målt med
god nok analytisk kvalitet. I utgangspunktet
kan det være vanskelig å vite hvor strenge
kvalitetskrav man bør stille. For eksempel
kommer det an på hvordan analyseresultate-
ne i «frisk» og «syk» populasjon fordeler
seg. Som regel vil «friske» og «syke» ha del-
vis overlappende verdier, og overlappingen
blir større jo dårligere presisjon, reproduser-
barhet, metoden har.

Er undersøkelsen nyttig?
En laboratorieanalyse er bare nyttig hvis
resultatet kan få konsekvenser for pasienten
i form av bedret eller forenklet diagnos-
tikk eller behandling. Spørsmålet vil der-
for alltid være hvordan analysen fungerer i
praksis i den populasjonen pasientene kom-
mer fra.

Første fase i evalueringen av en ny under-
søkelse er ofte å se hvordan måleresultatene
kan brukes til å skille personer med et typisk
sykdomsbilde fra personer som er helt friske
(1). Vanskeligere er det å bruke testen til å
stille en diagnose hos personer som har ukla-
re eller atypiske symptomer og som kan ha
andre tilstander samtidig. Det er derfor vik-
tig at testen har vært utprøvd i en populasjon
som tilsvarer den hvor den er tenkt brukt.
Testresultater fra akuttmottak i et sykehus
kan sjelden danne grunnlag for diagnostikk
i allmennpraksis, eller omvendt.

Men selv om testen brukt alene gir ade-
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Før innføring av en ny laboratorieanalyse i 
klinisk rutine bør man kjenne til:

■ Det biologiske grunnlaget for analysen, 
hvilke verdier som kan ventes hos 
friske og syke

■ Hvor nøyaktig og robust metoden er: 
Presisjon, riktighet, interferenser, krav 
til prøvetaking

■ Testens diskriminerende evne i relevant 
populasjon, sammenliknet med etab-
lerte tester

■ I hvilke kliniske situasjoner testen kan 
brukes og hvilke konsekvenser resulta-
tet skal ha
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kvat informasjon, er det ikke sikkert at den
gir tilleggsinformasjon utover det vi får av
andre, innarbeidede undersøkelser. For å
være av verdi må testen enten gi uavhengig
tilleggsinformasjon eller den må kunne er-
statte andre undersøkelser. Hver gang nye
tester innføres, er det derfor viktig å vurdere
om det er andre tester som bør fjernes. Det
kan se ut til at det er mye vanskeligere å fjer-
ne tester fra et analyserepertoar enn det er å
innføre nye. Det er også viktig at nytten av
den nye informasjonen står i forhold til inn-
satsen, organisatorisk og økonomisk, ved å
utføre analysen.

Krav til dokumentasjon
Hvis forutsetningene nevnt foran ikke synes
å være til stede, er det sannsynligvis ingen
grunn til å vurdere den nye testen nærmere.
Men dersom man ut fra det ovenstående fin-
ner at testen kan ha et potensial hos aktuelle
pasienter, bør man gå nærmere inn på føl-
gende:

Preanalytiske kvalitetskrav
Det må være avklart hvilket prøvemateriale
som skal brukes og hvordan prøven skal tas,
om pasienten må være fastende, hvor god
holdbarhet prøven har eller om det er andre
forholdsregler. De fleste analyser har en viss
preanalytisk variasjon som skyldes prøveta-
king og -behandling, oppbevaring, transport
mv.

Analytiske kvalitetskrav
Krav til analysekvalitet henger sammen med
hvor store endringer som kan ventes hos
«friske» og «syke». Både biologisk varia-
sjon, kliniske beslutningsgrenser og tidlige-
re laboratoriepraksis kan danne grunnlag for
kvalitetskrav (2, 3).

Krav til kvalitet kan også avhenge av hvor-
dan man skal bruke den aktuelle analysen.
Man stiller gjerne strengere kvalitetskrav der-
som analysen skal brukes til å diagnostisere
en sykdom enn hvis den skal brukes til kon-
troll av en kjent tilstand. Et eksempel på dette
er måling av glukose i blod, der instrumenter
som brukes i primærhelsetjenesten sjelden er
gode nok til å stille diagnosen diabetes melli-
tus ved verdier omkring de diagnostiske
grensene, men kan være gode nok til å mo-
nitorere diabetikere.

Nedenfor blir de viktigste parametere for
krav til og dokumentasjon av analysekvalitet
kort gjennomgått. Kravene som nevnes her,
gjelder prinsipielt for kvantitative analyser.
Kravene kan også i noen grad appliseres på
semikvantitative analyser, avhengig av hvor
grov metoden er, for øvrig henviser vi her til
annen litteratur (4).

Linearitet. Det fundamentale krav til en
målemetode er at det er en konsekvent sam-
menheng mellom størrelsen av det som skal
måles (for eksempel en konsentrasjon) og
måleresultatet. Vanligvis er det et lineært
forhold. En stabil dose-respons-kurve er en
forutsetning for enhver kvantitativ analyse.

Riktighet. Dernest må metoden måle rik-
tig. Med riktighet menes samsvar mellom
gjennomsnittet av gjentatte målinger av en
komponent i en prøve og den «sanne» verdi.
Hvis analysen har dårlig riktighet, betyr det
at den har et stort systematisk avvik (bias),
dvs. en feil som alltid trekker svarene til den
ene siden.

Analysens riktighet bør være dokumen-
tert ved at metoden er sammenliknet med en
referansemetode («sporbarhet») (5) eller
med en anerkjent metode med kjent sporbar-
het. Hvor stort avvik som kan aksepteres, av-
henger av bruken av analysen. Krav til rik-
tighet bør også sees i forhold til analysens
referanseområde (2).

Presisjon. Med presisjon menes samsvar
mellom gjentatte målinger. Ideelt sett skulle
man få samme resultat hver gang, men ingen
analysemetoder er helt presise, og resultate-
ne vil som regel variere litt. Størrelsen på
denne tilfeldige variasjonen angis ofte som
analytisk standarddeviasjon eller variasjons-
koeffisient.

Den totale variasjonen i prøveresultatene
består av preanalytisk, analytisk og biolo-
gisk variasjon. For at den analytiske varia-
sjonen i minst mulig grad skal forstyrre tol-
king av resultatene, må den utgjøre en så li-
ten del av den totale variasjonen som mulig.
Et enkelt, vanlig mål for analytisk presisjon
er at analytisk variasjon ikke skal være mer
enn halvparten av intraindividuell biologisk
variasjon. Det innebærer at av den tilfeldige
variasjonen i analysesvaret hos den enkelte
pasient, vil analytisk variasjon ikke utgjøre
mer enn 12 %, resten vil utgjøres av biolo-
gisk variasjon (2). Tabeller over biologisk
variasjon finnes i litteraturen (6–9).

De fleste kvantitative analyser har analy-
tisk variasjonskoeffisient på 2–5 %.

Måleområde. Alle målemetoder har sitt
måleområde. Utenfor dette kan man enten
ikke måle noe eller målingen blir for unøy-
aktig til å være brukbar. Med en gitt metode
vil en svært lav konsentrasjon av et stoff i
blodet, for eksempel et medikament, ikke
være målbar. Heller ikke svært høye konsen-
trasjoner kan måles uten videre, men her har
man ofte mulighet til komme innenfor måle-
området ved å fortynne prøven.

Biokjemiske målinger har altså sitt måle-
område innenfor visse konsentrasjonsgren-
ser (øvre og nedre kvantifiseringsgrense)
(10). For at en målemetode skal være klinisk
brukbar, må de konsentrasjoner som er inter-
essante hos pasienter, falle innenfor meto-
dens måleområde. Kvalitetskravene som er
nevnt over, bør gjelde i hele det klinisk rele-
vante måleområdet. Kvalitetskravene er spe-
sielt viktige ved de konsentrasjonene som
brukes som kliniske beslutningsgrenser.

Analytisk spesifisitet, interferens. En ana-
lysemetode er som regel ikke helt spesifikk
for det stoff den skal måle. Beslektede sub-
stanser eller metabolitter av analytten kan bli
medbestemt. Dessuten kan andre kompo-
nenter, for eksempel bilirubin, lipider, he-

molyse eller medikamenter i serum, ofte in-
terferere med målingen og gi galt resultat.
Man må derfor etterspørre dokumentasjon
av slike effekter.

Beslutningsgrunnlag
Verdier hos friske og syke. For å kunne skille
«friske» fra «syke» må man vite hvilke re-
sultater som kan ventes i begge gruppene.
Referanseområdet utgjøres vanligvis av det
sentrale 95 %-intervall av verdiene hos fris-
ke personer (11). Nye analyser blir gjerne
presentert sammen med beregnet referanse-
område. Verdier hos pasienter med aktuelle
sykdomstilstander er ofte kartlagt i mindre
grad, og i hvor stor grad disse verdiene over-
lapper normalverdiene, er ofte lite under-
søkt. Derfor bruker mange referansegrense-
ne som aksjonsgrenser, det vil si at det aksjo-
neres ved prøveresultater utenfor disse
grensene. Man må imidlertid være klar over
at dersom et resultat bare sammenliknes
med en referansepopulasjon, kan man kun
uttale seg om hvor stor sannsynlighet det er
for at resultatet tilhører denne populasjonen,
ikke om hvor sannsynlig det er at det tilhører
en «syk» populasjon. I enkelte tilfeller vil
aksjonsgrensene ligge langt inne i referanse-
området, for eksempel for kolesterol, der
man kan aksjonere på 5–6 mmol/l, mens
øvre referansegrense kan være opptil 8,7
mmol/l (6).

Dersom den nye testen skal brukes til å
diagnostisere en bestemt tilstand, må meto-
den være evaluert i et utvalg av en popula-
sjon som har samme sykdomspanorama som
den populasjonen hvor testen skal brukes.
Det må med en annen, uavhengig metode
(gullstandard) være påvist hvilke av perso-
nene i utvalget som hadde tilstanden. Best
gjøres dette ved en prospektiv undersøkelse
i den aktuelle populasjonen (1, 12, 13). Fra
dette kan man beregne testens diskriminati-
ve egenskaper (prediktiv verdi eller treffsik-
kerhet), enten det er en binær, semikvantita-
tiv eller kvantitativ test. Det er ikke nok at
gjennomsnittet i «frisk» og «syk» popula-
sjon er forskjellig dersom analyseresultatet
skal ha betydning for hver enkelt person som
får et resultat. Det samme gjelder dersom en
etablert metode brukes på en ny måte.

Binære tester: sensitivitet og spesifisitet.
Binære tester har bare to svar: positiv eller
negativ. Testens diskriminerende evne er de-
finert ut fra hvor mange av de «syke» som
har positiv test (sensitivitet) og hvor mange
av de «friske» som har negativ test (spesifi-
sitet) (14). Ved hjelp av disse verdiene kan
testen sammenliknes med andre tester. Det
er imidlertid en utbredt misforståelse at sen-
sitivitet og spesifisitet er uavhengig av syk-
domsprevalens. Fordi sykdomsprevalens har
sammenheng både med sykdomsgrad og
med hvilke andre sykdommer som forekom-
mer i populasjonen, er forutsetningen for va-
lide estimater av sensitivitet og spesifisitet at
evalueringen er foretatt i en relevant popula-
sjon.



Tidsskr Nor Lægeforen nr. 3, 2003; 123   339

   MEDISIN OG VITENSKAP
     

tema   fra forskning til hverdagsmedisin

Kvantitative og semikvantitative analy-
ser: ROC-analyse. Kvantitative analyser kan
gjøres binære ved at man setter en bestemt
grenseverdi og anser resultater over grense-
verdien som «positive» og resultater under
den som «negative» (eller omvendt). Analy-
sen får da en sensitivitet og en spesifisitet.
Men man mister klinisk informasjon. Man
kan for eksempel ikke lenger se forskjell på et
lett patologisk og et sterkt patologisk prøve-
resultat eller se utvikling over tid.

Ved å sette slike grenseverdier på en kvan-
titativ analyse kan man likevel få viktig in-
formasjon om testens diskriminerende evne.
Ved å sette grenseverdien forskjellige steder
får man forskjellige verdier for sensitivitet
og spesifisitet: Høyere sensitivitet gir lavere
spesifisitet, og vice versa. Et sett av kombi-
nasjoner av sensitivitet og spesifisitet kan
fremstilles grafisk, og danner en såkalt ROC
(receiver operating characteristic)-kurve.
Arealet under ROC-kurven er et uttrykk for
testens diskriminerende evne, og ved å sam-
menlikne dette arealet med det tilsvarende
arealet for andre tester, kan man finne hvil-
ken av testene som gir mest informasjon
(14). Slik ROC-analyse er en vanlig frem-
gangsmåte for å evaluere både kvantitative
og semikvantitative tester.

Logistisk regresjonsanalyse. ROC-analy-
se gir bare informasjon om én test om gan-
gen. Selv om testen alene gir adekvat infor-
masjon, kan testresultatet være korrelert
med andre testresultater, og da er det ikke
sikkert at den gir tilleggsinformasjon i for-
hold til disse. For å være av verdi må testen
enten gi uavhengig tilleggsinformasjon eller
den må erstatte andre undersøkelser.

Hvorvidt testen gir uavhengig tilleggsin-
formasjon, kan undersøkes ved hjelp av lo-
gistisk regresjonsanalyse (14, 15). Også her
må alle aktuelle tester være evaluert i en
relevant populasjon hvor man med en gull-
standard har bestemt hvem som har den til-
standen man skal diagnostisere. Man kan så
finne den kombinasjonen av tester som gir
mest informasjon, og hvilke tester som gir
signifikant tilleggsinformasjon. Logistisk
regresjonsanalyse kan brukes til å evaluere
både kvantitative, semikvantitative og binæ-
re tester. Dessverre er altfor få tester under-
søkt på denne måten.

Praktiske forhold
Til slutt må testen også være praktisk anven-
delig, og helst mer praktisk i bruk enn etab-
lerte tester. Er det spesielle krav til prøveta-
king? Laboratoriet eller legekontoret som
skal utføre testen, må vurdere hvilken kom-
petanse som kreves. Det kan også være lurt
å se på hvor robust testen er mot ikke-opti-
mal utførelse. Og krever metoden stor plass?
Man bør beregne hvor mange prøver som
kan analyseres per time, per dag osv., og
hvor mye penger, tid og arbeidsinnsats som
går med.

De som ikke utfører analysen selv, men
sender prøven til et annet laboratorium, må

kjenne til om det er spesielle krav ved for-
sendelsen (for eksempel kort holdbarhet,
krav til nedfrysing) og hvor lenge man må
vente på svar.

Dersom testen etter ovenstående kan god-
kjennes til klinisk bruk, gjenstår det å lage
retningslinjer for praktisk bruk i ulike klinis-
ke situasjoner og for hvordan resultatene
skal tolkes. Laboratorier som utfører testen
for andre, bør sende ut informasjon til disse.

Hvordan finne dokumentasjon?
For metoder som tilbys kommersielt, er det
leverandørens ansvar å frembringe dokumen-
tasjon – ikke bare for analytisk kvalitet, men
også for klinisk brukbarhet dersom dette ikke
foreligger fra før. Det er viktig å spørre om
metoden har vært evaluert blant dem som skal
utføre den, for eksempel i sykehus, blant
medarbeidere på legekontor eller av pasienter
som foretar egenmåling. En del slik infor-
masjon kan finnes på hjemmesidene til
NOKLUS (www.noklus.no). Det kan også
være nyttig å foreta litteratursøk, for eksem-
pel i PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov). Spe-
sielt bør man lete etter systematiske over-
siktsartikler, selv om disse nok først finnes et-
ter at testen har vært i bruk en tid. En oversikt
over slike finnes på www.ckchl-mb.nl/ifcc.

Sjekkpunkter 
for nye laboratorieanalyser
Disse er oppsummert i rammen. For rasjo-
nell bruk av laboratorieanalyser bør alle
punktene være evaluert. Slik evaluering leg-
ges regelmessig til grunn for innføring av
nye analyser ved klinisk-kjemiske laborato-
rier. Men også andre som vil ta i bruk analy-
ser, f.eks. på legekontor, bør gå gjennom lis-
ten, dette gjelder særlig for nye tester som
tilbys kommersielt. For prøver som sendes
til andre laboratorier, kan man også spørre
etter dokumentasjon.
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Ramme
Sjekkliste før innføring 
av en ny laboratorieanalyse
– Biologisk grunnlag: Er det kjent hvor-

dan, hvorfor og ved hvilke tilstander 
analytten endres i organismen?

– Er optimale forhold for prøvetaking 
og -behandling fastlagt?

– Er det påvist at analytten blir målt 
med tilstrekkelig riktighet, presisjon 
og uten interferenser av betydning, 
hos aktuelle pasienter, i hele det kli-
nisk relevante måleområdet?

– Er referanseområdet fastlagt? Er ver-
dier hos pasienter med aktuelle syk-
domstilstand(er) kartlagt?

– Er testen evaluert prospektivt i en 
relevant populasjon mot en annen, 
uavhengig undersøkelsesmetode 
(gullstandard)?

– Har testen bedre diskriminerende 
evne enn andre tester (ROC-analyse)?

– Gir testen uavhengig tilleggsinforma-
sjon i forhold til andre undersøkelser 
(logistisk regresjonsanalyse)?

– Kan testen erstatte andre undersøkel-
ser?

– Er det klarlagt i hvilke kliniske situa-
sjoner testen bør brukes? Er aksjons-
grenser fastlagt?

– Er testen praktisk i bruk? Står nytte-
verdien i forhold til praktisk og øko-
nomisk innsats?




