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Sensorveiledning  
 

Sensorveiledning  

Sensorveiledningen skal sikre en faglig forsvarlig og upartisk vurdering. Den bør derfor blant annet 
sikre at sensor har innsikt i hva som har vært fokus i undervisningen, og at sensor er kjent med 
hvilke deler av emnets innhold og undervisning som er særlig relevante for vurderingen. Ved klage 
på karakter har sensorveiledningen en særlig viktig funksjon: den skal bidra til at klagesensor så 
langt mulig har samme informasjonsgrunnlag som første sensor. 

Emnekode 

IRBIO31012 

Tittel 

Medisinske laboratorieemner 4 
(medisinsk biokjemi og 
nukleærmedisin) 

Semester 

HØST 2019 og VÅR 2020 

Læringsutbytte for emnet:  
Emneplan med beskrivelse av læringsutbytte følger vedlagt. Hvis det er aktuelt, kan man her peke 
på deler av læringsutbyttet som er særskilt relevante for denne eksamenen. 

Automasjon – Pentra 400 – Automasjonsinstrumenter på SØ 
Studenten kan forklare alle trinn i arbeidsgangen ved et automatisk analyseinstrument i medisinsk 
biokjemi, fra prøven er tatt til ferdig resultat foreligger. 
For ”automatiske analyseinstrumenter” kan studenten forklare 
- hvordan automatiske analyseinstrumenter er bygd opp 
- hvilken betydning de forskjellige delene har og hvordan de fungerer og overvåkes 
- hvordan analyseprinsipper, reaksjonsbetingelser, analysegang og reaksjonsforløp er for 
forskjellige typer analysemetoder 
- hvordan korreksjon for innvirkning av prøvemateriale og reagenser (blindprøver), og  kalibrering 
gjøres ved forskjellige typer analysemetoder 
- hvordan prøvesvar beregnes 
- hvordan forskjellige typer analysemetoder er tilpasset analyseinstrumenter 
- hvordan instrumenter og analysemetoder kvalitetsovervåkes 
Studenten kan utføre analyser på analyseinstrumentene. 
Studenten kan forklare hva som gjøres med prøver som det kan være vanskelig å få analysert på 
grunn av preanalytiske og analytiske variabler. 
  
Enzymkatalyserte konsentrasjonsmålinger 
Studenten kan utføre og vurdere kvaliteten av enzymkatalyserte konsentrasjonsmålinger. 
Studenten kan for måling av glukose i serum forklare 
- metodeprinsippene for glukoseoksidase-, hexokinase- og glukosedehydrogenase-metoder og 
hvordan metodene kan brukes for glukosemåling manuelt, automatisk og pasientnært 
- reaksjonsbetingelsene, analysegang og reaksjonsforløp ved endepunkt- og  kinetisk metode 
- hvorfor og hvordan prøver, reagenser og reaksjonsforløp overvåkes 
- hvorfor og hvordan det brukes blindprøver 
- hvordan analysemetodene kalibreres, glukosekonsentrasjonen beregnes og resultatene vurderes 
- hvordan og hvorfor ulike preanalytiske variabler kan påvirke resultatene 
- hvordan prøvene skal tas og behandles 
  
Enzymaktivitetsmålinger  
Studenten kan utføre og vurdere kvaliteten av enzymaktivitetsmålinger. 
Studenten kan for måling av alaninaminotransferase (ALAT) i serum forklare 
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 - metodeprinsippet, analysegangen og reaksjonsforløpet 
 - hvordan reaksjonsbetingelsene samsvarer med IFCC (International Federation of Clinical 
Chemistry)-anbefalingene 
- hvordan ALAT-aktiviteten i serum beregnes 
- hvorfor og hvordan prøven, reagensene og reaksjonsforløpet overvåkes 
  
Immunkjemiske analysemetoder uten markører  
Studenten kan bruke ord og uttrykk fra immunologien til å karakterisere, dele inn og forklare 
forskjellige immunkjemiske analysemetoder. 
Studenten kan forklare 
- forutsetningene og reaksjonsbetingelsene for å kunne bruke immunpresipitasjonsreaksjon som 
metodeprinsipp for å påvise eller måle en analytt i gel og løsning. 
Studenten kan utføre og vurdere kvaliteten av immunkjemiske analysemetoder uten markør utført 
på automatiske analyseinstrumenter. 
  
Studenten kan 
- forklare dosereponskurven, hvorfor vi får falske svar ved antigenoverskudd (antigen excess), og 
hvordan dette kan overvåkes og unngås. 
- lage en doseresponskurve for albumin i urin på Pentra 400 og beskrive analysegangen, 
reaksjonsforløpet med overvåkningsfunksjoner og kalibrering, ut fra applikasjonen. 
- vise hvordan Pentra 400 beregner albuminkonsentrasjonen i prøve fra «rådata» (absorbans). 
  
Immunkjemiske analysemetoder med markører  
Studenten kan beskrive prinsipper og viktige feilkilder for immunkjemiske analysemetoder med 
markører. 
Studenten kan forklare 
- hovedprinsipp for denne type målinger og hvordan denne type metoder kan utføres av 
automatiske analyseinstrumenter 
- om reaksjonen er kompetitiv eller nonkompetitiv, homogen eller heterogen 
- hvilke markører og hvilke deteksjonssystemer som brukes 
- hvilke krav som stilles til reaksjonsbetingelsene og hvordan disse oppnås 
- hvordan kalibrering og kvalitetskontroll foregår 
- kit-beskrivelse (pakningsvedlegg), parameterutskrift (applikasjon), resultatutskrift og svar fra 
ekstern kvalitetsvurdering 
- problemer vi bør se opp for ved kvalitetssikring av immunkjemiske analysemetoder med markør, 
eks. heterofile antistoffer og hook-effekt – og hvordan problemene forsøkes løst 
  
Metodevalidering – Intern kvalitetskontroll - Interferensforsøk 
Studenten kan 
- sette krav til analysemetoders presisjon og riktighet ut fra analyttens biologiske variasjon 
- velge statistiske tester og bearbeide resultater fra målinger av analytter med Excel som verktøy 
- beregne om det er signifikant forskjell mellom to analysesvar fra samme pasient (gjelder fra 
2014) 
- forklare hva metodeevaluering, metodevalidering og metodeverifisering er, og hvordan 
metodevalidering kan gjennomføres.   
- forklare hvilke analysedata som brukes til å bedømme hvor pålitelig analysemetoden er 
- lage plan for gjennomføringen av metodevalidering, utføre analyseteknisk arbeid, bearbeide 
analyseresultatene statistisk og trekke konklusjoner på grunnlag av egne funn. 
- forklare hensikten med analytisk kvalitetskontroll, lage kontrollprosedyre, bestemme tillatt 
totalfeil (TEtillatt), velge kontrollmateriale og kontrollregel og angi kontrollregelens styrke. 
- forklare hva som menes med interferens i en analysemetode og gi eksempler på dette. 
- forklare hvordan man kan utføre et interferensforsøk og lage en prosedyre for dette. 
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Pasientnær analysering (PNA) og preanalytisk usikkerhet 
Studenten kan 
- diskutere fordeler og ulemper ved PNA 
- vise idéer til hvordan PNA kan kvalitetssikres 
- forklare prinsippet for måling av hemoglobin på HemoCue og hvordan instrumentet kalibreres 
- undersøke og diskutere impresisjonen og den preanalytiske usikkerheten for hemoglobinmåling 
på HemoCue 
  
Nukleærmedisin 
Studenten kan 
- forklare betydningen av å redusere helserisikoen for ansatte, pasienter og miljøet ved 
nukleærmedisinsk bruk av radioaktivitet 
- forklare hensikten med og benytte enkle stråleverntiltak 
- nevne diverse dosebegreper 
- nevne hovedtrekk i strålevernsreglementet og ALARA-prinsippet (As Low As 
Reasonably Achievable) 
- forklare om kjerner, stabilitet og ustabilitet, radioaktivt henfall og bindingsenergi ut fra   enkle 
kjernemodeller 
- bruke nuklidekart 
- forklare hvordan stråler vekselvirker med materie og hvordan slik vekselvirkning kan utnyttes til 
deteksjon i gassionisasjonsdetektorer (aktivitetsmåler) og scintillasjonsdetektorer (beta- og 
gammatellere) 
- forklare oppbygning og virkemåte til gammakamera 
- forklare henfallslover og halveringstid; biologisk, fysisk, effektiv- forklare viktigheten av god 
tellestatistikk og målegeometri 
- forklare prinsippet ved skjelettscintigrafi og hvorledes det skiller seg fra røntgenundersøkelser av 
skjelett 
- forklare hvordan Technetium-generatoren er bygd opp og virker 
  
Blodprøvetaking og prøvebehandling 
Studenten kan 
- forklare hva veneblod, arterieblod og kapillærblod, fullblod, plasma og serum er 
- forklare bruksområde og virkningen til de vanligst brukte antikoagulasjonsmidlene i 
prøvetakingsrør; heparin, EDTA (etylendiamintetraeddiksyre) og citrat, og til tilsetning av trombin, 
clot-aktivator, serum/plasma-separatorgel, i tillegg til silikonering av rør 
- redegjøre for korrekt blod- og urinprøvetaking 
- beskrive korrekt behandling og oppbevaring av prøvematerialer 
- beskrive hvordan avvik fra korrekt prosedyre for prøvetaking, behandling og oppbevaring kan gi 
feil analyseresultat, og hvordan tiltak kan redusere preanalytiske feil 
- forklare hvorfor og hvordan kroppsstilling og stase ved blodprøvetaking kan 
påvirke analyseresultater 
- forklare hvorfor og hvordan hemolyse, bilirubin og lipider i prøvematerialet kan påvirke 
analyseresultater 
- utføre prøvetaking venøst og ved hudpunksjon (kapillærprøvetaking) og følge prosedyrer for 
prøvetaking 
- ivareta mennesker i prøvetakingssituasjoner, og samarbeide med disse, bioingeniører og annet 
helsepersonell 
  
Urinstrimmeltest (urinstix) 
Studenten kan: 
-forklare riktig oppbevaring, bruk og manuell avlesning av urinstrimler 
-beskrive metodeprinsippene for feltene for protein, erytrocytter (hemoglobin), leukocytter og 
glukose på urinstrimler. 
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Å skrive «vitenskapelig» 
Studenten kan 
- skrive rapporter etter IMRAD-reglene (Introduksjon, Metode, Resultater And Diskusjon) og 
Bioingeniørutdanningens retningslinjer for skriftlige arbeider. 
 
Litteraturliste 

Pensum/litteraturliste følger vedlagt. Hvis det er aktuelt, kan man her peke på pensumdeler som 
er spesielt relevante for det enkelte eksamensspørsmål. 

Anbefalt litteratur 

616.07561 Be 
Husøy, A.-M., (red) 2018 Blodprøvetaking i praksis. Oslo : Cappelen Damm ISBN: 
9788202403911 Ny utgave varslet januar 2018 

616.0756 Cl 
Michael L. Bishop, Edward P. Fody, Larry E. Schoeff (red) 2013. Clinical chemistry : principles, 
techniques and correlations. (7th ed.). Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & 
Wilkins. 978-1-4511-1869, ib., 978-1-4511-8919-3, ib 

616.0756 St 
Steensland, H. (1992). Automasjon innen klinisk kjemi, Oslo: Tano ISBN 82-518-3053-2 
Utgis ikke lenger. Kopi lånes 

Støttelitteratur: 

616.0756 Ti 
Burns D. E., Burtis, C. A. et al (2014). Tietz fundamentals of clinical chemistry and molecular 
diagnostics,  (7th ed.) St.Louis Saunders Elsevier ISBN: 9781455741656 

616.0756 Kl 
Hagve,T-A., Berg, J. P. (red) (2015). Klinisk biokjemi og fysiologi (5. utg.)  
Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 9788205463677 

616.0756La 
Nilsson-Ehle, P., Maria Berggren Söderlund, M. B, Theodorsson, E. (red) (2012). Laurells klinisk 
kemi i praktisk medicin (9. uppl.) Lund: Studentlitteratur ISBN 91-44-04787-4 

616.07575 Ro 
Rootwelt, K. (2005). Nukleærmedisin (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 82-05-31118-8 

616.0756 Br 
Urdal, P., Brun, A., Åsberg, A. (red) (2009). Brukerhåndbok i klinisk kjemi (4. utg.) Haugesund: 
Akademisk fagforl. ISBN 82-7868-053-1 

Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.  
Nettutgave: https://www.prosedyrer.no/index.php?book_request=biokjemi 
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Undervisning  
Forelesningsplan og/eller timeplan følger vedlagt. Hvis det er aktuelt, kan man her kommentere 
vektleggingen av ulike deler av pensum i undervisningen, hvilke undervisningsmetoder som er 
brukt, og evt. annen informasjon om gjennomføringen av undervisningen/emnet som er 
relevant for å kunne vurdere besvarelsene på en best mulig måte.  
 

 

 

Løsningsforslag 
 
Oppgaver 1-4 gir totalt 25 poeng hver. Delspørsmålene kan ha ulik vekting (oppgis i 
oppgaven).  
 
Oppgave 1A (10 poeng) 
Doseresponskurven illustrerer et fenomen som det er viktig å være klar over når man 
jobber med immunkjemiske analysemetoder uten markør. 

 
 

a) Hva er benevningene på aksene til doseresponskurven? 
 

Løsning: 
X-akse = antigenkonsentrasjon  
Y-akse = Absorbans/signal/lysspredingssignal/immunkomplekser/presipitater (det er nok 
med ett av svarene) 
 

b) Forklar de tre ulike områdene på doseresponskurven (markert med 1, 2 og 3). 
Løsning: 
Område 1:  
- Her er det antistoffoverskudd. Økende konsentrasjon av antigen gir økende mengde 
presipitater og dermed økende absorbans.  
- Kalibreringskurven ligger her.  
- Svarene vi får i dette området er riktige.  
 
Område 2: 
- Kalles likevektsområdet fordi her er antigener og antistoffer er i likevekt. Man får dannet 
maksimal mengde presipitater og klarer ikke skille mellom de ulike 
antigenkonsentrasjonene.  
- Svaret man får er ett varsel «HIGH». Vi vet dermed at prøven vår inneholder en høy 
konsentrasjon av antigen, men vi får ikke et eksakt svar.  
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Område 3: 
- Her er det antigenoverskudd. På grunn av den store mengden antigen blir det vanskeligere 
å lage presipitater, og mengden presipitater går ned.  
- Absorbansen i dette området er den samme som i område 1!!! 
- Dersom man ikke tar i bruk metoder for å oppdage at man er i dette område, så får man 
et falskt for lavt svar.  
 
Oppgave 1B (10 poeng) 
Det er viktig å fange opp de prøvene som har antigenoverskudd ved immunkjemiske 
analysemetoder uten markør. Det finnes flere ulike måter å overvåke dette på.  
 

a) Hvordan kan Pentra overvåke antigenoverskudd (antigen excess)? Tegn 
reaksjonskurver, forklar prinsippet for overvåkningen og vis et eksempel på hvordan 
Pentras utregning kan se ut. 

Løsning: 
Eksempel på reaksjonskurver:  

 
 
 
 
 
Blå kurve: Normal/ikke antigen excess 
Rød kurve: Antigen excess 
 
 

Prinsipp:  
Ved antigen excess dannes presipitatene saktere slik at reaksjonskurven vil ikke være like 
bratt som ved en prøve uten antigen excess, selv om sluttabsorbansen er den samme. For å 
sjekke om en prøve har antigen excess måler Pentra absorbansen ved en definert syklus, 
som er tidligere enn syklusen der sluttabsorbansen avleses. Dersom prøven har antigen 
excess vil absorbansen ved denne definerte syklusen være vesentlig lavere enn ved 
sluttabsorbansen, i motsetning til en prøve uten antigen excess. Det er vanlig at man bruker 
en syklus der kurven med antigen excess ligger under 80 % av sluttabsorbansen, mens 
normalkurven har en absorbans tett opp mot sluttabsorbansen.  
 
Pentras utregning vil da for eksempel se slik ut med utgangspunkt i reaksjonskurven over:  
 
Ved normal prøve:      Abs(syklus 30)    x 100 =  >80 % 

                                       Abs(syklus 34)  
 
Ved antigen excess:    Abs(syklus 30)    x 100 =  < 80 % 

                                        Abs(syklus 34)                                                
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b) Forklar en annen måte å overvåke for antigenoverskudd enn det Pentra gjør. 
 
Løsning:  
- Man kan f.eks tilsette mer antistoff etter at reaksjonen er ferdig (etter avlesning av 
sluttabsorbansen) og legge til enda en absorbansavlesning noen sykluser senere. Dersom 
det er antigen excess vil absorbansen stige pga flere presipitater vil dannes.  
- Eventuelt kan man tilsette flere antigener (mer prøve) og da vil absorbansen stige dersom 
vi IKKE har antigen excess. Dette er ett billigere alternativ enn å tilsette mer antistoff, men 
det krever at man har nok prøvemateriale. 
- Man kan måle reaksjonshastigheten etter at antistoff er tilsatt. Ved antigen excess vil 
dannelsen av presipitater/reaksjonshastigheten gå saktere. Dette krever ikke mer prøve 
eller reagens, men instrumentet må kunne monitorere reaksjonskurven. 
- ev. andre måter? 
 
Oppgave 1C (5 poeng) 
Immunkjemiske analysemetoder med markør er hyppig brukt i medisinske laboratorier. Tegn 
og forklar et eksempel på ikke-konkurrerende immunoassay. 
 
Løsning: 
Tegning av ikke-konkurrerende immunoassay  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forklaring:  
- Prøven inkuberes med antistoff i fast fase og alt antigen i prøven bindes til disse 
antistoffene  
- Deretter tilsettes merket antistoff i overskudd som bindes til en annen epitop på 
antigenene enn der antistoffene i fast fase har bundet seg.  
- Ubundet merket antistoff vaskes bort og signal fra de gjenværende markørene måles 
- Konsentrasjonen av antigen er direkte proporsjonal med bundet antistoff med markør og 
målt signal 
- Analysen er begrenset av mengden antistoff i reagenset (som MÅ være i overskudd) 
- Ved høye konsentrasjoner av antigen vil vi få antigen excess/ Hook effekt/falskt for lavt 
svar 
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Oppgave 2A (10 poeng totalt, 2 poeng per spørsmål) 
Hvert spørsmål kan ha flere riktige svar. Det gis kun poeng hvis alle riktige svar er valgt. 
 

a) Hvilke av disse variablene regnes som preanalytiske?  
 Langvarig stase  
 Validering av prøvesvar 
 Hemolyse 
 Kuldeantistoffer 
 Transport  
 Biologisk variasjon 
 Kalibrering 
 Hemokonsentrasjon 
 

b) Hvilke av disse prøverørene inneholder antikoagulasjonsmidler? 
 Senkingsrør 
 Heparinrør 
 Citratrør 
 EDTA-rør 
 Serumrør 
 ACD-rør 
 Trombinrør 

 

c) Hva inneholder K2 EDTA-rør, og hvordan virker EDTA som et 
antikoagulasjonsmiddel? 
 Inneholder kalsiumioner og ethylene diamine tetraacetat som binder kalium i 
prøven og hemmer koagulasjonen 
 Inneholder natriumcitrat som binder kalsiumioner i prøven og hemmer 
koagulasjonen 
 Inneholder kalium etanol som binder kalsiumioner i prøven og hemmer 
koagulasjonen 
 Inneholder kalium ethylene diamine tetraacetat som binder kalsiumioner i prøven 
og hemmer koagulasjonen 

 

d) Hvor lenge skal intravenøs saltvann infusjon stoppes før du kan ta prøve i samme 
arm? 
 5 min 
 10 min 
 20 min 
 30 min 
 

e) Hvilke av disse variablene kan påvirke måling av S-kalium? 
 Langvarig stase 
 Hemolyse 
 Forsinket sentrifugering > 2 timer 
 Prøven er tatt med K2-EDTA rør 
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Oppgave 2B (10 poeng) 
ALAT kan måles på Pentra 400 ved å bruke følgende reaksjoner:  

 

 
Forklar metodeprinsippet og reaksjonsbetingelser for måling av ALAT. 
 
Løsning: 
ALAT enzymaktivitetsmåling er en kinetisk metode med to-trinns reaksjon. 
Enzymaktiviteten kan måles ved å måle produktdannelse eller substratforbruk over tid.  
 
Trinn 1: ALAT katalyserer omdannelsen av L-Alanin og 2-Oxoglutarate til L-Glutamate og 
Pyruvat. Pyruvat dannet fra trinn 1 brukes som substrat i trinn 2.   
Trinn 2: LDH katalyserer omdannelsen av Pyruvat og NADH til Laktat og NAD+.  
 
ALAT enzymaktivitet er proporsjonal med dannelse av Pyruvat og forbruk av NADH. 
ALAT enzymaktiviteten kan måles ved å måle absorbansreduksjon (forbruk) av 
substratkonsentrasjonen NADH i reaksjonsfasen. NADH måles fotometrisk ved 340 nm. 
 
Metoden er en to-trinns reaksjon med ulike reaksjonsbetingelser for de to trinnene. 
Trinn 1 er primærreaksjonen og følger 0.ordens kinetikk. Reaksjonsbetingelser: 

- Enzymaktiviteten er proporsjonal med reaksjonshastigheten  
- Reaksjonshastigheten er uavhengig av substratkonsentrasjon [S],  

Det er krav om at [S] >> Km (substratkonsentrasjonen ved ½ Vmax) 
- Reaksjonshastigheten må være på maksimal reaksjonshastighet (Vmax) og konstant 

under målingen. 
 

Substratene L-Alanin og Oxoglutarate skal være i overskudd for å ikke påvirke 
reaksjonshastigheten. ALAT skal være i underskudd og bestemmer reaksjonshastigheten. Jo 
høyere ALAT enzymaktivitet, jo høyere reaksjonshastighet. 
 
Trinn 2 er hjelpereaksjonen og følger 1.ordens kinetikk. Reaksjonsbetingelser: 

- Substratkonsentrasjonen er proporsjonal med reaksjonshastigheten 
- Reaksjonshastigheten er avhengig av substratkonsentrasjon [S],  

Det er krav om at [S] << Km, anbefalt at [S] skal være mindre enn 1/10 av Km for å 
sikre linearitet mellom [S] og reaksjonshastigheten.  
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Pyruvat dannet fra trinn 1 bestemmer reaksjonshastigheten i trinn 2 og skal være i 
underskudd. NADH og LDH skal være i overskudd for å ikke påvirker reaksjonshastigheten. 
Jo mer pyruvat dannet fra trinn 1, jo mer forbruk av NADH i trinn 2. 
 
I tillegg er det krav om: 

- Primærreaksjonen (V1) hvor ALAT inngår skal være hastighetsbestemmende, derfor 
må hjelpereaksjonen (V2) gå raskere enn primærreaksjonen. V1<V2 

- Konstant pH og temperatur   
 
Oppgave 2C (5 poeng) 
Hva betyr «carry-over»? Gi tre eksempler på hvordan problemet med «carry-over» kan 
løses eller minimaliseres?  

Løsning: 
«carry over»: I hvilken grad konsentrasjonen av en analytt i en prøve påvirker den målte 
konsentrasjon i seriens neste prøve. 
 
Eksempel: 

- Bruk engangskyvetter. Ved bruk av ikke engangskyvetter må det vaskes godt 
mellom prøvene  

- Vask pipettene både utvendig og innvendig mellom hver prøve/reagens 
- Bruk teflonbelagte pipettenåler slik at minimalt med prøve/reagens vil festes til 

veggen på pipettenålen. 
- Utskiftning av pipettespiss mellom hver prøve og evt mellom hvert reagens.  
- Continous flow instrumenter må ha vaskeløsning mellom hver prøve. 

 
Studentene kan nevne andre eksempler enn de som er oppgitt.  
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Oppgave 3A (5 poeng) 
Hvordan vekselvirker gammastråling med materie? Forklar nærmere de to måtene 
gammastråling vekselvirker på som har mest betydning i nukleærmedisin. (5 poeng) 
 
Løsning: 
Fotoelektrisk effekt - gammastråle slår løs kjernenære elektroner, all energien til 
gammastrålen går med i prosessen.  
Compton stråling/spredning  - gammaståle treffer et kjernefjernt elektron, slår løs dette, 
men har ikke brukt opp all energien sin, så en ny gammastråle med lavere energi enn den 
innkommende sendes ut. 
(I tillegg koherent spredning og pardannelse) 
 
Oppgave 3B (5 poeng) 
Halvverdibredden for F18 er 4 mm i bly og for 99mTc 0,3 mm i bly. Hva betyr dette, og hva 
har dette å si for hvordan vi beskytter oss mot stråling når vi jobber med disse to 
nuklidene?  
 
Løsning: 
En halvverdibredde er den tykkelsen av et materiale som skal til for å stoppe/absorbere 
halvparten av de strålene som treffer materialet. For F18 trengs 4 mm bly for å stoppe 
halvparten av strålene fra 511 keV gammaståler og for 99mTc trengs 0,3mm bly for å 
stoppe halvparten av strålene fra 140keV gammastråler. Dette betyr at det er lettere å 
skjerme seg fra stråler fra 99mTc, her kan vi for eksempel bruke blyfrakk som ikke trenger å 
være tykkere enn ca 0,25mm per lag. Det kreves mindre blyskjerming i beskyttelsesutstyr 
som sprøyteskjold, preparatskjold og blykofferter. For F18 må vi ha 4 mm blyskjerming for å 
stoppe halvparten av stålingen. Dette betyr at vi ikke kan bruke blyfrakk for eksempel, den 
ville blitt så tung at vi ikke kunne hatt den på oss. Da må vi sette i verk andre tiltak for å 
minimere strålingen vi får på oss: tid og avstand. Kortest mulig tid i nærheten av kilden 
(pasienten) og hold avstand når vi kan, rullere på arbeidsoppgaver. Vi kan også bruke 
flyttbare blyskjermer. 
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Oppgave 3C (10 poeng) 
Hvilke komponenter består et gammakamera av? Forklar hvordan et gammakamera virker 
ved å beskrive de ulike komponentenes funksjon.  
 
Løsning: 
Kollimator foran et NaI krystall, PM-rør på krystallet, Posisjonsnettverk tilkoblet hvert PM-
rør, summasjonsenhet, PHA – pulshøydeanalysator, analog til digital omformer, CPU, 
dataskjerm. 
Gammastrålene fra den radioaktive kilden (ofte pasienten) treffer kollimatoren som består 
av blysepter/blykledde hull som kun slipper igjennom de strålene som treffer rett på. På 
denne måten kan vi si noe om hvor i pasienten strålingen kommer fra. Strålegangen 
posisjoneres i forhold til organet og PM-røret. Gammastrålene som treffer riktig i 
kollimatoren vil treffe krystallet, her får vi en eksitasjon/deeksitasjon i NaI og 
gammastrålingen blir omgjort til lys som registreres i PM-røret. Her slås først elektroner løs 
fra en fotokatode, og signalet forsterkes (antall elektroner forsterkes via dynoder) og 
registreres som en elektrisk puls. Lysmengden er proporsjonal med strømpulsen. Ved hjelp 
av pulshøydeanalysatoren kan vi sette energivindu, velge ut i hvilket energiområde vi vil 
detektere stråler/hvilke registreringer som skal tas med i bildet vårt. Summasjonskretsen 
legger sammen alle lysglimtene fra de ulike PM rørene, og dette lagres i en matrise 
tilsvarende treffposisjonen/koordinatene i krystallet. Treffene presenteres på en 
dataskjerm, som et bilde av gammakameraets synsfelt med bildepunkter (prikker) som 
inneholder tallverdier som tilsvarer antall registrerte og godkjente tellinger. 
 
Oppgave 3D (5 poeng) 
Hvorfor er 99mTc så bra å bruke til nukleærmedisinske undersøkelser?  
 
Løsning: 
Ren gammaemitter, billig og lett tilgjengelig via generator, lett å merke bærestoffer med, 
passe energi (140 keV) så den kommer ut av kroppen til pasienten, lett å kollimere, lett å 
detektere (2,4mm halveringsbredde i NaI krystall), lett å skjerme (3 mm bly er nok), passe 
halveringstid  (6t – forsvinner fort ut av pasient, gir liten stråledose, men lang nok tid til å 
kunne undersøke pasienten). 
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Oppgave 4A (6,25 poeng)  

A. Hva menes med en analysemetodes repeterbarhet, og hvordan angis repeterbarheten 
kvantitativt? 

Forklar hvorfor det er viktig å undersøke en analysemetodes repeterbarhet ved flere 
konsentrasjonsnivåer. 

 
Løsning: 
Repeterbarhet (innen-serien upresisjon) er definert som «overensstemmelse mellom 
resultatene av påfølgende målinger av samme målestørrelse utført under samme 
målebetingelser» (Kandidaten trenger ikke gjengi definisjonen ordrett.) 

 
Repeterbarhet er analysemetodens analytiske variasjon i én analyseserie, dvs det er 
størrelsen på de tilfeldige feilene i én analyseserie. 

Viktig å ha med: 

 Repeterbarhet er innen-serien upresisjon, altså presisjonen innen én serie. 
 Samme prøve måles flere ganger under samme målebetingelser. 

 

Analysemetodens repeterbarhet angis som Sw (standardavvik innen-serien) og CVw 
(variasjonskoeffisient innen-serien), og er den variasjonen en får når 
analysebetingelsene er mest mulig like. (Innen-serien variansen, Sw

2, kan også brukes til 
å angi innen-serien upresisjonen.) 

Det er viktig å undersøke en analysemetodes repeterbarhet ved flere 
konsentrasjonsnivåer fordi størrelsen på de tilfeldige feilene er avhengig av 
konsentrasjonsnivået.  
(Ikke spurt om: Størrelsen på de tilfeldige feilene øker vanligvis med økende 
konsentrasjon. Det er vanlig å undersøke repeterbarheten ved lavt, middels og høyt 
nivå, spesielt viktig å undersøke ved beslutningsgrenser.) 
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Oppgave 4B (6,25 poeng)  

Differanseplottene 1, 2 og 3 viser eksempler på sammenheng mellom konsentrasjonsnivå 
og differanser mellom to analysemetoder. 

Gi en vurdering av differanseplottene med hensyn på systematisk avvik mellom de to 
analysemetodene.  

NB! Gjennomsnittskonsentrasjonene i Differanseplott 1 oppgitt i eksamensoppgaven 
skal være 10 ganger større. Dette har imidlertid ingen betydning for løsning av 
oppgaven.  

Differanseplott 1 oppgitt i eksamensoppgaven: 

 

Differanseplott 1 med riktig gjennomsnittskonsentrasjon: 
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Løsning: 
 

1. Differanseplott 1:  
Differanseplottet viser et systematisk avvik mellom analysemetodene som er avhengig 
av konsentrasjonsnivå (proporsjonalt). Differansene sprer seg ikke rundt 0-linjen, men 
rundt en linje med et stigningstall forskjellig fra 0. 
 
Ved lavt konsentrasjonsnivå er differansene positive og minker med økende 
konsentrasjon. Det betyr at testmetoden gir høyere verdier på pasientprøvene enn den 
komparative metoden.  
 
Ved konsentrasjonsnivå ca. (17- 20) mmol/L gir de to analysemetodene tilnærmet like 
verdier. Deretter øker differansene med økende konsentrasjon, og de er negative, så nå 
er det den komparative metoden som gir høyeste verdi på pasientprøvene. 
Differanseplottet viser ingen slengere. 
 
Differanseplott 2:  
Differanseplottet viser at det ikke er noe systematisk avvik mellom de to 
analysemetodene. Differansene sprer seg jevnt rundt den ideelle 0-linjen. Differansenes 
spredning rundt 0-linjen skyldes tilfeldige feil. Differanseplottet viser ingen slengere. 
 
Differanseplott 3:  
Differanseplottet viser et systematisk avvik mellom de to analysemetodene som er 
uavhengig av konsentrasjonsnivå (konstant). Differansene sprer seg rundt en linje som 
er parallell med den ideelle 0-linjen. Differanseplottet viser ingen slengere. 

 
 

Oppgave 4C (6,25 poeng)  

Spredningsdiagrammene I, II og III viser 3 forskjellige metodesammenligningsforsøk for 40 
resultater. Regresjonslinjer og R-verdi fra lineær regresjon med minste kvadraters metode 
(MKM) er vist i hvert diagram. 
 



17 
 

1. Hvilke(t) av spredningsdiagrammene (I, II og III) viser 
metodesammenligningsresultater som det kan brukes lineær regresjon på? 
Begrunn svaret. 
 

2. Hvilke(t) av spredningsdiagrammene (I, II og III), viser resultater hvor lineær 
regresjon ved bruk av minste kvadraters metode kan brukes? Begrunn svaret. 
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Løsning: 
1. Spredningsdiagram I viser at resultatene ikke sprer seg rundt en rett linje, og det 

er derfor ikke linearitet mellom resultatene. Lineær regresjon kan derfor ikke 
brukes. I spredningsdiagrammene II og III sprer resultatene seg om en rett linje, 
og lineær regresjon kan derfor brukes. 
 

2. Lineær regresjon kan brukes på resultatene i spredningsdiagram II og III. Hvis 
regresjonskoeffisienten er mindre enn 0,975 (det står 0,99 i Bishop), er 
konsentrasjonsområdet for prøvematerialet for snevert til at man kan bruke 
MKM. Det blir da vanskelig å trekke den beste rette linjen mellom resultatene, 
og beregnet regresjonslinje blir usikker. 
For regresjonslinjen i spredningsdiagram II er regresjonskoeffisienten, R = 0,923, 
og kravet for å kunne bruke MKM oppfylles ikke. For regresjonslinjen i 
spredningsdiagram III er R = 0,999, og lineær regresjon med minste kvadraters 
metode kan brukes. 

 
Oppgave 4D (6,25 poeng)  

I vedlagte pdf-fil vises regresjonsstatistikk fra en metodesammenligning mellom to 
metoder for påvisning av analytt A (mmol/L).  
 

1. Er stigningstallet og skjæringspunktet signifikant forskjellig fra de ideelle verdiene? 
Begrunn svaret. 

2. Hva kan du påstå/ikke påstå om eventuelt systematisk avvik mellom metodene? 
Begrunn svaret. 
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Pdf-filen: 
 
Resultater fra Passing-Bablok-regresjon 

 

Løsning: 
1. Er stigningstallet og skjæringspunktet signifikant forskjellig fra de ideelle verdiene? 

(Regresjonslinjen er:   
y = 2,20 x – 1,05 der stigningstallet er 2,20 og skjæringspunktet er -1,05.) 
Den ideelle verdien for stigningstallet er 1.  
Denne verdien ligger ikke i 95 % konfidensintervallet [2,00, 2,56] for stigningstallet.  
Vi kan derfor påstå at stigningstallet er signifikant forskjellig fra 1 (på 5 % 
signifikansnivå). 
 
Den ideelle verdien for skjæringspunktet er 0. 
Denne verdien ligger i 95 % konfidensintervallet [-2,35, 0,03] mmol/L for 
skjæringspunktet, og vi kan ikke påstå at skjæringspunktet er signifikant forskjellig 
fra 0 (på 5 % signifikansnivå). 

 
 

Fit Y on X

Passing-Bablok fit

Regresjonslinje 

Parameter Estimat 95% konfidensintervall
Skjæringspunkt -1,050 -2,353 to 0,03200

Stigningstall 2,200 2,000 to 2,556

y = 2,20 x - 1,05

CI based on 999 bootstrap samples.
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2. Hva kan du påstå/ikke påstå om eventuelt systematisk avvik mellom metodene? 

Regresjonsstatistikken viser at det er påvist signifikant konsentrasjonavhengig 
systematisk avvik, men ikke signifikant konsentrasjonsuavhengig systematisk avvik 
på 5 % signifikansnivå mellom de to analysemetodene for måling av analytt A. 

 
 

 
Vedlegg til sensorveiledning (legges ved av administrativt ansvarlig):  
1. Oppgavesett  
2. Forklaring av karakterskala, nasjonalt fagråds generelle beskrivelser/krav 


