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Udvikling på det molekylærdiagnostiske område
Det molekylærdiagnostiske område er under hastig udvikling, og også i
Triolab-regi er der sket meget siden sidst på dette felt. Her følger en kort
præsentation af nogle af de nye spændende muligheder, vi nu kan tilbyde
inden for genetik og onkologi.

Glioblastom-kit fra EntroGen
EntroGen er et biotekfirma, ligeledes med base i USA, som
udvikler nye analyser til genotypebestemmelse, primært inden
for onkologi. Firmaets mission er at udvikle brugervenlige
genotype- og mutationsanalyser til analysering på flere
forskellige tilgængelige platforme. EntroGen har nu nye
Glioblastom-kit lige på trapperne.
De markører, der kan undersøges med de ny kit, er MGMT, IDH1/2
og EGFRvIII – markører som potentielt vil kunne give mulighed for
bedre diagnosticering af GBM og bedre prognose for patienterne.
Læs mere her: http://entrogen.com/web3/glioblastoma-panel/

LymphoTrack MRD fra Invivoscribe
Invivoscribe er et amerikansk firma, som tilbyder
produkter til identifikation, klassificering og monitorering
af leukæmier, lymfomer og andre lymfoproliferative
sygdomme.
Med LymphoTrack MRD fra Invivoscribe kan man udføre
både klonalitetsanalyse og MRD i samme set-up med
NGS-metode. Herved kan den eksakte sekvens af en
eventuel klon identificeres, og MRD-sensitivitet til 10-6 kan opnås.
LymphoTrack-kit kan også anvendes til SHM (somatisk hypermutation).
LymphoTrack kan analyseres både på Illumina og Ion Torrent platforme. Software
til automatisk analysering af resultater medfølger.
Kontakt produktchef Bettina Borre Buhl for yderligere informationer om alt
det nye fra EntroGen og Invivoscribe. Technical MRD bulletin for
LymphoTrack kan også rekvireres hos Bettina.
E-mail: bettina@triolab.dk
Tlf.: 28 87 28 29
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Pharos V8, verdens første Laser PCR®-instrument,
fra GNA Biosolutions:
GNA Biosolutions er et tysk firma, som er specialiseret i molekylærteknologiske
applikationer, som kan anvendes på tværs af forskellige industrier, herunder
også inden for life science.
GNA Biosolutions præsenterer nu Pharos V8 – verdens første Laser PCR®instrument, som kan foretage PCR/real-time PCR på under 10 minutter!
Platformen er helt åben og kan sammen med det tilhørende
universalreagens anvendes til at sætte in-house-analyser op
i laboratoriet – helt ekstremt hurtigt!
Læs mere om Pharos V8 på GNA
Biosolutions’ hjemmeside:
https://www.gna-bio.com/pharos-v8/
Kontakt produktchef Majken Sønderholm for yderligere informationer om
Pharos V8 fra GNA Biosolution.
E-mail: majken@triolab.dk
Tlf.: 40 64 90 05

DM750, kvalitetsmikroskop velegnet til praksis
Triolab forhandler de velkendte kvalitetsmikroskoper fra Leica Biosystems.
Mikroskoperne har forskellige egenskaber, og sammen med Leica Biosystems
anbefaler vi DM750 til brug i bl.a. lægepraksis.
o
o
o
o
o
o
o

Robust mikroskop
DM750 lige nu:
Stor fleksibilitet
Kampagnepris gældende
Nem betjening
til udgangen af juni.
Flytbart
Lokal support
Inklusive fasekontrast og slider
LED-lampe med levetid på 30.000 timer

Kontakt produktchef Martin Nielsen for yderligere informationer om
DM750-mikroskopet, herunder om den aktuelle kampagne, samt om de
mange andre forskellige mikroskoper fra Leica Biosystems.
E-mail: martin@triolab.dk
Tlf.: 40 57 01 01

www.triolab.dk
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Trombingeneration – nyt, innovativt udstyr lanceret
Diagnostica Stago, som er en af verdens førende
producenter af hæmostase-produkter, har videreudviklet den eksisterende målemetode til trombingeneration (CAT) til en fuldautomatisk standardiseret
metode, der analyseres på det nye, innovative
instrument ST Genesiia
•
•
•

Trombingeneration er en
global test til måling af
trombingeneration under
hele koagulationsprocessen inklusive
initierings-, propagationsog inhiberingsfasen.

INNOVATIVT: Nye optimerede reagenser, nu også muligt at vurdere Protein
C-pathway (ETP-hæmning) ved hjælp at Trigger med og uden
trombomodulin; brugsklart fluorescerende substrat
FULDT AUTOMATISERET: Rutine-features omfatter håndtering af
kalibrering og QC (inkl. Westgard), fuld sporbarhed og STAT-prøver; løbende
påsætning af prøver og reagenser; brugervenligt interface
STANDARDISERET: 6 Tg-parametre + automatisk kalkulering af ETPhæmning; ny patenteret kalibreringsmetode; præcis temperaturkontrol;
kombination af Trigger-reagens med referenceplasma samt QC i op til 3
niveauer for optimeret standardisering

Den første installation af ST Genesiia i Norden
Klinisk Biokemisk Afdeling og Specialkoagulation på Ålborg Universitetshospital har
gennem flere år udført måling af trombingeneration på
det
semiautomatiske
CAT-system
(Calibrated
Automated Thrombingeneration), også fra Stago. De har
nu taget skridtet videre, og Triolab har netop installeret
ST Genesiia på afdelingen. På sigt forventer man dermed
at kunne implementere trombingeneration mere rutinemæssigt. Dette var den først installation af ST Genesiia
i Norden, og det forløb rigtig fint!
Workshop om ST Genesiia på NOVO Nordisk
Den 20. marts havde vi fornøjelsen af sammen med Diagnostica
Stago at afholde en ST Genesiia-workshop på NOVO Nordisk i Måløv.
Også Novo Nordisk anvender i dag CAT-systemet til måling af
trombingeneration, men har et øget krav om standardisering af
analysen, hvilket ST Genesiia kan opfylde. Til workshoppen
analyserede vi prøver, så vi rent praktisk kunne sammenligne
workflow og præsentation af resultater på hhv. ST Genesiia og CATsystemet. Vi havde en god og inspirerende dag, hvor vi så ST Genesiia i anvendelse og
fik nogle gode diskussioner.
Trombingeneration har hidtil været mest anvendt i forskningsøjemed, men med
standardiseringen på ST Genesiia håber vi, at trombingeneration vil vinde større indpas
også i rutinelaboratorierne. Vi ser således en fremtid for begge instrumenterne: CATsystemet til forskningsbrug og ST Genesiia til standardiseret måling i rutinelaboratorier.
Kontakt produktchef Henriette Winkler for yderligere informationer om
ST Genesiia fra Diagnostica Stago.
E-mail: henriette@triolab.dk
Tlf.: 28 87 28 22
www.triolab.dk
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Triolab klar til EU’s nye persondataforordning
Den 25. maj 2018 træder EU’s nye persondataforordning i kraft
med nye krav til, hvordan personoplysninger skal håndteres.
I forbindelse med, at den nye persondataforordning nu om ganske kort
tid træder i kraft, har vi selvfølgelig kigget vores procedurer efter i
sømmene for at tjekke, at vi lever op til de nye krav. I den forbindelse har vi også
opdateret vores kvalitetshåndbog med en passus om dette emne, så en beskrivelse
er offentligt tilgængelig. Se nærmere i vores Kvalitetshåndbog, side 5.
I Triolab behandler vi med største selvfølgelighed vores kunders
kontaktoplysninger fortroligt, og vi er derfor helt klar til at leve op til den nye
forordning.
Har du nogen spørgsmål i denne forbindelse, er du velkommen til at kontakte
Kvalitetsansvarlig i Triolab, Diannie Boysen: diannie@triolab.dk / tlf. 28 87 28 67.

Ekstern audit marts 2018
Triolab blev i marts 2017 certificeret iht. ISO 9001. I marts i år havde vi årligt
kontrolbesøg af Bureau Veritas, som tildelte os certificeringen sidste år.
Ved det årlige kontrolbesøg skulle Bureau Veritas se på
udvalgte dele af vores kvalitetssystem. Vi gennemgik
forskellige procedurer og viste ved stikprøve, hvordan
vi følger dem. Besøget gik rigtig godt, og Bureau Veritas
var godt tilfredse med os.
En ISO-certificering er ikke noget, man bare får. Man skal arbejde hårdt for at få den
tildelt, og lige så hårdt for at få lov til at beholde den. Efter besøget kan vi fortsat være
super stolte af vores ISO-certificering og det arbejde, vi gør, for at kvaliteten skal være
i top, og det er dejligt!
Læs mere om vores kvalitetssystem i vores kvalitetshåndbog.

Velkommen til Majken Sønderholm
Den 1/1 2018 bød vi Majken Sønderholm velkommen i Triolab. Majken
er uddannet biolog med en ph.d.-grad inden for mikrobiologi og, hun
har nu fået ansvar for en række af vores mange forskellige produkter
inden for mikrobiologi og molekylærdiagnostik. Majken har allerede
formået at bidrage med godt humør, stort engagement og stor viden
på sit område.
Vi er super glade for, at Majken er startet hos os, og vi håber, I alle vil
tage godt imod hende, når hun kommer på besøg.

www.triolab.dk
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Velkommen til Martin Nielsen
Triolab byder også velkommen til Martin Nielsen. Martin er startet
hos os den 1. maj og skal fungere som produktchef i vores Leicateam.
Vi glæder os til at lære Martin at kende og håber også, at I vil
tage rigtig godt imod ham, når han kommer på besøg.

Triolab Event: Brugermøde/Rotem
Triolab holdt den 15/3 2018 brugerdag med Rotem i fokus, og det var en rigtig
god dag med spændende fagligt indhold, praktiske tips og tricks og ikke mindst
en god snak omkring bordet!

For at lave en god brugerdag for Rotem-brugerne havde vi bestræbt os på at
sammensætte et fagligt relevant program, der behandlede Rotem fra forskellige
vinkler:
Mai Vejrum fra Skejby præsenterede en klinisk case, der illustrerede anvendelsen
af Rotem-analyserne i Skejby. Derudover var tre medarbejdere fra Werfen/Rotem
fløjet til København fra Italien for bl.a. at fortælle os om, hvad de har i pipeline,
og medarbejdere fra Triolab gennemgik Rotem-softwaren og mulighederne for
søgning i database. Og så var der som altid, når Triolab holder brugermøde, sat
god tid af til dialog mellem brugerne, fordi vi gentagne gange har oplevet, at det
er noget, langt de fleste brugere sætter stor pris på.
Vi synes, det hele gik rigtig fint, og vi vil gerne sige 1000 tak til alle deltagere for
en god dag.
En særlig tak skal lyde til Mai Vejrum for en fantastisk præsentation. Vi synes, det
var super spændende at høre Mai fortælle, og vi kan se af deltagernes
evalueringer, at de også syntes, det var rigtig spændende (!) at få et indblik i den
kliniske anvendelse af de resultater, de skaffer med Rotem-apparatet 😊😊
Næste Triolab Event løber af stablen den 24. maj,
hvor vi har inviteret vores kunder i blodbankerne til en forhåbentlig lige så
spændende og udbytterig brugerdag.

www.triolab.dk
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Køgebussens potentiale er fortsat stort
Triolab har fortsat instrumenter med i ”Køgebussen”,
som er et spændende projekt, der er idéudviklet og
iværksat af tidligere Overlæge Pierre Bouchelouche,
Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus. Bussen har
kørt som forsøgsordning siden efteråret 2015, og
projektet er netop blevet evalueret.
I fagbladet dBio 03/18 kan du læse en rigtig fin
artikel om erfaringerne fra bussens første tid og
forskellige fagpersoners syn på bussens
kvaliteter og potentiale. Af artiklen fremgår, at
der er bred enighed om de muligheder bussen
giver, og at udfordringen ikke er bussen som
sådan, hverken i forhold til relevans eller
kompetence, men simpelthen at den netop skal
bruges endnu mere.
Det har i projektets første fase været Køge
Kommunes praktiserende læger, der har kunnet
rekvirere bussen til deres patienter, men i dag
er også Solrød Kommunes læger ”hoppet med
på vognen”. I Triolab håber vi, at flere
kommuner ser bussens fordele og vil være med
i projektet, så bussens potentiale kan udnyttes
bedre.
Du kan læse mere i fagbladet dBio 03/18, eller
du
kan
finde
information
på
Triolabs
hjemmeside. Du er også velkommen til at
kontakte Salgs- og Markedschef i Triolab, Neel
Noel, for yderligere oplysninger: neel@triolab.dk
eller tlf. 20 11 42 43.

Køgebussen er udstyret
med flere forskellige
instrumenter til måling af
blod- og urinprøver. Det
betyder, at prøver kan
analyseres direkte i bussen,
mens den endnu er på
borgerens adresse – og
dermed kan resultaterne
indgå i vurderingen af
borgerens tilstand med det
samme. På den måde
behøver borgeren kun
forlade sit hjem, hvis det
vurderes, alt taget i
betragtning, at indlæggelse
er nødvendig. Dette er
selve formålet med bussen.
Triolabs bidrag til bussen er
en Pentra 400 til måling af
biokemiske markører og en
Micros til måling af
hæmatologiske parametre.

Ferietiden nærmer sig
I ferietiden dækker vi alle ind for hinanden. I vores åbningstid vil der altid være
nogen, der svarer telefonen, og alle dage vil det være muligt at afgive ordrer.
Serviceteknikere og produktchefer koordinerer deres ferie, så der altid er nogen,
der kan hjælpe jer ved akutte henvendelser.
Bemærk: fredag den 11. maj (fredag efter Kr. Himmelfart) kører Triolab med
reduceret mandskab, men servicetelefonen vil blive besvaret.

Triolab ønsker jer alle en dejlig og problemfri sommer 😊😊
www.triolab.dk

Portræt:

Klinisk Genetisk
Afdeling i Odense
På en flot solskinsdag i april besøgte Triolab Klinisk Genetisk Afdeling på Odense Universitetshospital (KGA, Odense). Her blev vi taget godt i mod af Anja Christoffersen, ledende bioanalytiker; Lillian Bomme Ousager, ledende overlæge; Marianne Käehne, afdelingsbioanalytiker for DNA-analyser; og Lotte Krogh, overlæge og laboratorieleder.
Vi havde en rigtig spændende snak. De fire kvinder var ikke meget for at prale af sig
selv, men det var helt tydeligt for os, at afdelingen har gang i en rigtig spændende
udvikling, som er drevet af et tårnhøjt kompetenceniveau.
Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) i Odense omfatter
laboratoriet og den genetiske rådgivning samt en
forskningsenhed. Her arbejder personer fra forskellige faggrupper sammen om at påvise arvelige
sygdomme og yde den nødvendige rådgivning til
patienterne.
I laboratoriet kan man finde den genetiske årsag til eller disposition for sygdom. Patienterne
er ofte syge børn eller voksne, som er henvist til
ambulant udredning på grund af en udefinerbar
sygdom, f.eks. mental retardering, epilepsi eller
metabolisk sygdom, men målet kunne også være
f.eks. prænatal diagnostik, påvisning af gen-forandringer, der disponerer for arvelig cancer, fertilitetsudredning eller diagnostik af dødfødte. Da der
er tale om analyser, som ikke kan udføres hvor
som helst og af hvem som helst, får de prøver
tilsendt fra hele Region Syddanmark, og visse
analyser foretages også for resten af Danmark og
udlandet.
De genetiske vejledere og lægerne i den genetiske
rådgivning tager over, når et laboratoriesvar foreligger, og hjælper patienterne i det videre forløb.
Er der f.eks. tale om et fosterdiagnostik svar, kan
patienten (kvinden/parret) have behov for grundig
information til at træffe beslutning om afbrydelse
eller fortsættelse af graviditeten.
Afdelingen kører udelukkende i dagtimerne. Det
betyder ikke, at der ikke er prøver, der haster. Det
er et udtryk for, at ”akut” betyder noget andet i

en klinisk genetisk afdeling end f.eks. i et koagulationslaboratorium, hvor det måske kan være
afgørende for patienten, at prøvesvar afgives
inden for minutter. På klinisk genetisk afdeling
kan prøvesvaret være flere dage undervejs, og en
akut analyse kan f.eks. være en fosterdiagnostisk
analyse. Her kan afbrydelse af graviditeten være
en mulig konsekvens af resultatet, og da der jo er
en sidste frist for abort, betragtes dette derfor i
klinisk genetisk sammenhæng som akut.
Et optimalt flow i afdelingen sikres generelt ved,
at bestemte analyser sættes i gang på bestemte
dage, men når der kommer akutte prøver, omstruktureres arbejdet selvfølgelig, så disse prioriteres korrekt.
Laboratoriets analyser er ”fleksibelt akkrediterede” i henhold til ISO 15 189. Det betyder, at
DANAK har godkendt de eksisterende analysers
kvalitet, og at afdelingen selv kan tilføje analyser som akkrediterede. DANAK skal så godkende
akkrediteringen ved næstkommende besøg. Men
det, at afdelingen indledningsvist selv kan akkreditere en analyse, må betragtes som en meget
fin tillidserklæring. Det betyder, at de gør deres
arbejde virkelig godt.
Noget, som karakteriserer genetiske analyser, er,
at de kun foretages én gang. Det betyder, at alle
analyser SKAL være rigtige hver gang! Kvalitet
er nøgleordet, som sættes meget højt på KGA i
Odense.

Godt samarbejde i
afdelingen mellem
forskellige faggrupper
•
•
•
•
•
•
•
•

Bioanalytikere/laboranter
Molekylærbiologer
Molekylærbiologer med funktion
som bioinformatikere
Sygeplejersker med funktion
som genetiske vejledere
Læger
Forskningspersonale
Lægesekretærer
Studerende (BA-, speciale og
PhD-studerende)

60 personer er ansat på afdelingen, yderligere 15 er tilknyttet på
anden vis.

Succeser synliggøres
i successamleren.
Når man har oplevet en succes, skriver man den på en
bold og lægger den i successamleren. Som det ses, er
der mange af dem :-)
På afdelingsmøderne læses
teksterne på succesboldene op, og succeshistorierne
deles på den måde med alle
kollegaerne.
Vi synes, at det er sådan en
fin måde, de har fundet på
til at påskønne hinanden og
deres fælles indsats!
- Idéen er hermed givet
videre ;)

Arbejdet på KGA, Odense, er til forskel fra arbejdet på f.eks. klinisk biokemiske afdelinger stadig
meget manuelt. Stadig flere processer automatiseres, og i Odense har man f.eks. fået pipetteringsrobotter, som dels skal frigøre ressourcer
og dels mindske risikoen for arbejdsskader, men
processerne i laboratoriet er meget komplicerede,
og der er mange delprocesser, hvor hands-on er
helt nødvendigt. Det stiller store krav til personalets håndværksmæssige kunnen, som da også er
helt i top!
Personalet på KGA, Odense, har helt generelt et
meget højt kompetenceniveau. I den forbindelse
er det interne samarbejde i afdelingen helt centralt.
Det er sådan på KGA, Odense, at alle bioanalytikere kan næsten alt, i hvert fald inden for afgrænsede hovedområder. Hver gang, de skal arbejde
med en analyse, de ikke har arbejdet med før,
skal de gennem grundig oplæring. Kompetencerne opbygges således løbende som en form for
”mesterlære”. Der foreligger for hver analyse en
uddannelsesplan, som dog er niveauafhængig.
Hvis du er helt eller næsten grøn, er uddannelsesplanen mere omfattende, end hvis du har arbejdet
i laboratoriet længe og er vant til at arbejde med
lignende analyser.
Oplæring og uddannelse registreres via akkrediteringssystemet, så der er helt styr på, hvem der
kan hvad.
Arbejdet planlægges endvidere på den måde, at
bioanalytikerne på skift står for de enkelte analyser i ca. 14 dage ad gangen. Alle skal på den
måde igennem alt, hvad de hver især er oplært
i, med jævne mellemrum, og dermed sikres det,
at de kompetencer, man har erhvervet sig, også
vedligeholdes.
Derudover deltager alle faggrupper i afdelingen
så vidt muligt på relevante kongresser og andre

faglige arrangementer, så de holder sig orienteret
om, hvad der rører sig både nationalt og internationalt, og både inden for apparaturudvikling og
på et mere fagligt teoretisk plan.
Som noget helt unikt for Odense udnyttes bioanalytikernes kompetencer til databehandling.
Bioanalytikerne er oplært i systematik, og de
arbejder struktureret og omhyggeligt, og derfor
står de selv for databehandling og afgivelse af
svar til de svarafgivende molekylærbiologer og
læger. Det er bioanalytikerne/laboranterne efter
ledelsens udsagn usædvanligt dygtige til. Og det
giver flere fordele for afdelingens samlede kompetenceprofil, at bioanalytikerne involveres i hele
processen, for på den måde bliver de også super
skarpe til fejlfinding og derfor også endnu bedre sparringspartnere på dette punkt. Og for den
enkelte bioanalytiker giver dette større ansvar og
den tættere forbindelse til den konkrete patient
en større faglig tilfredshed.
Lotte pointerer derudover, at der hersker en kultur i afdelingen, som går ud på, at fejl er noget
man godt kan sige højt - man skal lære af dem.
Det er i øvrigt også det, akkrediteringen bruges
til. Også dette er med til at sikre det høje niveau,
de hele tiden stiler efter.

CAKS - en helt ny idé
Da mange forskellige sygdomme kan have en
genetisk årsag, har Klinisk Genetisk Afdeling kontakt med næsten alle specialer på hospitalet, og
derfor er der en del tværfaglig sparring. Men i den
forbindelse har man også erkendt, at der er behov
for en koordinerede enhed for voksne, som lider
af flere forskellige sygdomme – på samme måde
som børnelægen er det for syge børn. Derfor er
et helt nyt initiativ på vej, som er helt unikt for
Odense Universitetshospital: Center for Arvelige Komplekse Sygdomme, CAKS! CAKS vil blive
et net, der spændes ud under voksne patienter
i komplicerede forløb og sikrer, at patienten får
hjælp til at samle trådene. Det synes vi, lyder
rigtig spændende.

Prænatal diagnostik og Clarigo
Prænatal diagnostik foretages både på moderkagebiopsier og fostervandsprøver og i visse tilfælde ved hjælp af NIPT-test. NIPT-test er en metode til
prænatal diagnostik, som kan foretages på en blodprøve fra moderen, hvilket
gør et invasivt indgreb unødvendigt. Hvorvidt en NIPT-test er at foretrække
frem for analyse af en moderkagebiopsi eller fostervandsprøve er afhængig
af kvindens estimerede risiko. Et invasivt indgreb medfører altid en risiko for
graviditeten, mens det til gengæld kan give adgang til mere information end
en NIPT-test. Derfor kan NIPT-test ikke fuldstændig erstatte analysen af moderkagebiopsi/forstervandsprøve, men anvendes i relevante tilfælde.
Som screeningsmetode til at finde graviditeter med trisomi 13, 18 og 21, som er medfødte kromosomsygdomme, benytter de i Odense Clarigo-testen fra Multiplicom N.V. , A Part Of Agilent Technologies,
som er en CE-IVD-godkendt NIPT-test, som de køber hos Triolab. Clarigo-testen tilbydes primært til
kvinder, hvis der er høj risiko for, at deres ufødte barn lider af en af disse trisomier. I Odense vurderer
de, at der i dag foretages flere Clarigo-tests, end der gjorde i starten. Det viser for os, at Clarigo virkelig har sin berettigelse og er en relevant test til opfyldelse af behovene i denne patientgruppe.
Marianne fortalte, at arbejdet med Clarigo kræver, at man arbejder meget stringent og gør alting på
samme måde hver gang. Derfor er Clarigo-analysen også en af de få analyser, som ikke alle
på afdelingen kan udføre. De er i dag fire bioanalytikere på afdelingen, som kan, og i
overensstemmelse med afdelingens normale rotationsprincip står de på skift for
analysen i 14 dage ad gangen, så kompetencen vedligeholdes. Resultaterne
af Clarigo analyseres via Clarigos reporter-software, hvor der automatisk
udarbejdes en rapport, som bioanalytikeren får til gennemsyn.
Som led i afdelingens kvalitetssikring bliver Clarigo-resultaterne
også set igennem af en molekylærbiolog og en læge, inden
svaret afgives.

Noget af det, der generelt karakteriserer arbejdet
på en klinisk genetisk afdeling, er, at udviklingen
går enormt hurtigt. Det er et specialområde med
meget stort potentiale, og der forskes derfor hele
tiden i nye metoder og udvikles nye teknikker, og
det nye skal jo så efterfølgendes implementeres i
driften. Det gælder også i Odense. Ofte er det sådan, at så snart en teknik er blevet implementeret, er der noget nyt på vej, fortalte Lotte. Og når
udviklingen går så stærkt, stiller det store krav
til personalet om at lære nyt og være villige til
at tage mod nye udfordringer. Lotte tilføjede dog
også, at det var noget af det, der gjorde arbejdet
på afdelingen meget spændende.
Og i Odense er de så absolut med på beatet. Faktisk er de en del længere fremme i udviklingen,
end mange nok ved. Klinisk Genetisk Afdeling i
Odense er f.eks. de første i landet med akkrediteret exom-sekventering.
Og det er ikke et tilfælde, at exom-sekventeringen er blevet akkrediteret i Odense, det skyldes
stor ekspertise. I Odense har de arbejdet med
exom-sekventering i forskningsregi i godt 4 år, og
al den erfaring, de har oparbejdet i den forbindelse, har de kunnet overføre til driften. Exom-

sekventeringen foretages med kommercielle reagenser og i henhold til fabrikantens protokol, men
i kraft af deres erfaring og dybdegående viden om
emnet har de været i stand til at udvikle deres
eget workflow og lave deres egen opsætning af
analysen. I 2016 iværksatte de et stort implementeringsprojekt, som mundede ud i, at deres
in-house-opsætning af exom-sekventeringen året
efter blev akkrediteret. Dette er et kvalitetsstempel, som i den grad vidner om høj kvalitet og stor
kompetence.

Exom-sekventering er en genetisk analyse, hvor
man undersøger alle de gener i kroppen, som
koder for proteiner. Med exom-sekventering kan
man således få et overblik over alle relevante
gen-sekvenser på én gang – i alt ca. 22.000. Med
tidligere teknikker kunne man kun undersøge ét
gen ad gangen, og det kunne derfor være en meget langsommelig proces at finde frem til årsagen
til en arvelig sygdom. Med exom-sekventering kan
man således langt hurtigere danne sig et overblik
og nå en konklusion.
I dag er det primært børn med retardering eller
epilepsi eller lignende uforklarlige sygdomme,
som udredes med exom-sekventering. Og når et
barn udredes, undersøges begge forældre samtidig (trioer), da det jo handler om arvelige sygdomme, som man forsøger at finde årsagen til. I
2017 blev der foretaget 166 exom-sekventeringer,
og i første kvartal af 2018 var antallet allerede
oppe på 72. Dette tyder på, at exom-sekventering
bruges i stigende grad. Det er meget alvorlige,
men heldigvis også relativt sjældne sygdomme,
der undersøges for på denne måde.
Modsat sker det relativt tit, at man finder noget,
som man ikke ledte efter – man får jo hele pakken af information. Derfor er det også meningen,
at exom-sekventeringen i Odense på sigt skal
rulles ud til flere patientgrupper, da metoden har
stort potentiale.
Næste trin i udviklingen i Odense bliver
genom-sekventering, som det vil blive muligt
at implementere i driften efterhånden som teknikkerne bliver udviklet og gjort både bedre og
billigere.
Faktisk er denne udvikling allerede på trapperne,
og KGA, Odense, har netop fået en stor bevilling
fra apparaturpuljen til sekventeringsinstrumenter! De fortalte med stor begejstring, at de nu får
mulighed for bl.a. at købe et sekventeringsinstrument, som kan udføre sekventering af hele 24
genomer på én gang. Det er rigtig spændende,
hvad det vil komme til at betyde i fremtiden, og vi
ønsker dem held og lykke med det videre forløb.

Her er en bioanalytiker igang med at se på data
fra sekventering.
Da det er gen-varianterne, der har betydning,
spiller bioinformatikerne også en stor rolle i forbindelse med databehandling og fortolkningen af
resultaterne af exom-sekventeringen. Bioinformatikerne har adgang til internationale databaser
med information, som de kan holde opnåede data
op i mod, og det er et rigtig godt redskab i forhold til at nå den rigtige konklusion.

Triolab Nyt havde en rigtig spændende dag på
KGA, Odense, hvor det var vores oplevelse, at
kvalitet, kompetence og tværfagligt samarbejde
baner vejen for en meget spændende udvikling.

Triolab Nyt siger tusind tak, fordi vi fik lov til at
komme på besøg, og vi ønsker afdelingen held
og lykke med spændende udfordringer og nye
muligheder. Vi håber, der vil blive ved med at
komme mange bolde i jeres successamler fremover....

