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1. Innledning 
Rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting ble nedsatt på 
bakgrunn av vedtak i BFIs fagstyre i 2006. For informasjon om utvalgets tidligere arbeid 
vises til www.nito.no/bfi/ruppas. 
 
 
2. Utvalgets sammensetning 
Utvalget har i inneværende periode bestått av følgende personer: 
Marit Heill Braathu  Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes, Avdeling for  
    medisinsk biokjemi og blodbank 
Ingunn Børø   Haukeland universitetssjukehus HF, Laboratorium for klinisk 
    biokjemi 
Hilde Hegseth   St. Olavs Hospital HF, Avdeling for medisinsk biokjemi 
Kirsti Holden   Sørlandet sykehus HF, Arendal, Laboratorieavdelingen 
Hilde Fjeld Myrvold  Fürst Medisinsk Laboratorium, PasientService 
Helga Aasen Osvoll Førde sentralsykehus HF, Avdeling for medisinsk biokjemi og 

blodbank 
Ingrid Horgen Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet, Avd. for 

medisinsk biokjemi  
Randi Rekkebo Noklus Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger 
 
Helga Aasen Osvoll har vært leder av utvalget i 2015. Marie Nora Roald, BFI, har vært 
utvalgets sekretær.  
 
Marit Heill Braathu går ut av utvalget. De øvrige medlemmene er reoppnevnt av fagstyret for 
2016.  
 
3. Utvalgets møter og samlinger 
Utvalget har i 2015 hatt fire møter som ble avviklet på følgende datoer: 2. februar,  
13. april, 31. august og 23. november. I tillegg møttes utvalget 14. og 15. april i forbindelse 
med kurs om pasientnær analysering og selvtesting i Oslo. 
 
4. Budsjett/regnskap for utvalget 
Utvalgets budsjett 2015:  kr. 65 000,-  
Utvalgets regnskap per 31.12.2015:  kr. 59 309,-  
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5. Utvalgets mandat med kommentarer 
Nedenfor er punktene i mandatet listet opp, med utvalgets kommentarer til det enkelte 
punkt: 
 

1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående 
preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting.  

- Utvalget mottar spørsmål fra medlemmer om ulike tema, disse besvares som regel 
etter en diskusjonsrunde per e-post. Noen ganger er spørsmålene av allmenn 
interesse, disse har RUPPAS i tillegg til å sende svar direkte tatt opp som tema i 
forbindelse med kurs, inkludert i nyhetsbrev til RUPPAS nettverksgruppe og/eller 
omtalt på RUFKAs diskusjonsforum på internett. I 2015 har RUPPAS bidratt med sju 
saker under temaet preanalyse på diskusjonsforumet.  
 

2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører. 
- Kirsti Holden er utvalgets representant i BFIs spesialistkomité, med Helga Aasen 

Osvoll som vara. Det har vært to møter i komiteen, henholdsvis 20. april og 2. 
november. Kirsti har deltatt på begge møtene, og var i tillegg med på 
Spesialistkomiteens arrangement «Spesialistgodkjenning på 1-2-3».   

 
3. Holde kontakten med og samarbeide med Noklus, blant annet for å være orientert 

om forhold som berører preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting. Holde 
kontakten med og samarbeide med andre aktuelle faginstanser inkludert 
utdanningsinstitusjoner.    

- Randi Rekkebo arbeider i Noklus, dette gir gode muligheter for utveksling av 
kunnskap og informasjon. Utvalget har stor nytte av samarbeid med Noklus, blant 
annet i forbindelse med kurs samt ved å få innspill fra Noklus’ prosedyrer.  

- Kirsti Holden arbeider som studentkoordinator, dette gir gode muligheter for 
utveksling av kunnskap og informasjon. 

- Kirsti Holden er i tillegg praksisfeltets representant i Skikkethetsnemnda ved 
Universitetet i Agder. 

- Utvalget har vært en pådriver overfor Noklus om å vurdere å gi tilgang til 
e-læringskursene og Noklus sine prosedyrer til andre enn Noklus-deltakere. Dette 
for at laboratoriene som mottar prøver kan se hva som blir sagt til 
primærhelsetjenesten spesielt når det gjelder preanalyse.  
 

4. Søke å påvirke utviklingen og implementeringen av analyser og rutiner innenfor 
preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting som får innvirkning på 
bioingeniørenes yrkesutøvelse. 

- Kirsti Holden og Ingrid Horgen fra RUPPAS er medlemmer i Standard Norge sin 
standardiseringskomite SN/K 116 for pasientnær analyse og selvtesting.   

- Utvalget følger med på samfunnsdebatten om pasienters egenmåling/selvtesting. 
På PNA-kurs 15. april ble Bioingeniørdagen markert med åpen paneldebatt med  
selvtesting som tema. Debatten ble profilert på forhånd i Bioingeniøren, og streamet 
med suksess. Tema for Bioingeniørdagen var Pasientsikkerhet. 

- Utvalget er for øvrig opptatt av, i samarbeid med fagstyret, å følge med på 
framdriften i samhandlingsreformen og spesielt være oppmerksom på de 
laboratoriefaglige utfordringene som kommer som en konsekvens av denne.  

- Hilde Hegseth og Kirsti Holden fra RUPPAS deltok som forelesere på kurs i 
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akuttmedisin i Trondheim 17. og 18. mars, med ansvar for sesjonen 
«Velferdteknologi i praksis – pasientnær analysering i akuttmedisinske settinger». 

 
5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og 

kvalitetsutvikling innenfor utvalgets fagområder  
- RUPPAS vedlikeholder en nettverksgruppe med interessefeltet Preanalyse, 

pasientnær analysering og selvtesting. Disse informeres jevnlig om utvalgets 
arbeid. Det er sendt ut tre nyhetsmailer i 2015. Det er 179 medlemmer i 
RUPPAS-nettverket per 31. desember 2015, en økning på 16 personer siden 
utgangen av 2014.   

- Utvalget samarbeider med nasjonalt nettverk for fagprosedyrer med tanke på å få 
etablert nasjonale prosedyrer for ulike typer prøvetaking og for pasientnær 
analysering. Utvalget har vært høringsinstans på følgende fagprosedyrer: 
o Venøs prøvetaking. 
o Kapillær prøvetaking. 

I tillegg har utvalget kommet med innspill til forbedringer på «Prosedyre for 
prøvetaking fra SVK» samt innspill til prosedyrer som kan egne seg som nasjonale 
fagprosedyrer. Utvalget har også bedt om å få være høringsinstans på flere 
påbegynte prosedyrer. 

- RUPPAS abonnerer på det månedlige nyhetsbrevet «Phlebotomy today» og 
formidler aktuelle saker videre til medlemmene via nyhetsbrev til nettverket og på 
diskusjonsforumet på internett.  

- Hilde Hegseth har skrevet artikkel om prøvetaking på St. Olavs Hospital til 
tidsskriftet Bioingeniøren. Utvalgets medlemmer har for øvrig bidratt med innspill til 
tidsskriftet.  

- Spørsmål og innspill fra medlemmer i BFI: Utvalget mottar en del henvendelser fra 
medlemmer. Her blir det tilstrebet å gi gjennomarbeidede og faglig begrunnede 
svar, både direkte til medlem, via nyhetsbrev til nettverket og på diskusjonsforumet 
på internett.  

 
6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora 

vedrørende preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting. 
- RUPPAS er holdt orientert om BFIs representasjon i IFBLS, EPBS og NML.  
- Kirsti Holden deltar som «contributor» (brukerdeltaker) til en arbeidsgruppe i regi av 

CLSI, utarbeidelse av prosedyre for «Emergency and Disaster Point-of-Care 
Testing», og har deltatt som «volunteer» i POCT 13-A3, «Glucose monitoring in 
Settings Without Laboratory Support».  

- Randi Rekkebo var deltaker på NML kongressen på Island 4. – 6. juni. 
- Utvalget ga en rekke innspill til CLSIs forslag til veiledningsdokument GP41 

(Proposed Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens) og GP48 (Proposed 
Essential Elements of a Phlebotomy Training Program). 

 
7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.  
- Utvalget avholdt kurs om pasientnær analysering og selvtesting 14. – 15. april 2015. 

I forbindelse med Biongeniørdagen 15. april arrangerte utvalget paneldebatt om 
selvtesting. Kurset hadde 75 deltakere og evalueringen viser at deltakerne 
gjennomgående var veldig fornøyd med kurset. Flere av utvalgets medlemmer bidro 
som forelesere og syv av utvalgets åtte medlemmer deltok i gjennomføring av 
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kurset. 
- Utvalget skal være ansvarlig for sesjonene om pasientnær analysering og om 

preanalyse under Bioingeniørkongressen 1. – 3. juni 2016 
 
8. Sørge for kontinuerlig oppdatering og oppfølging av BFIs policydokument om 

Blodprøvetaking i sykehus og om Pasientnær analysering.  
- Policydokumentet Pasientnær analysering ble revidert i 2008.  
- Policydokumentet Blodprøvetaking i sykehus ble revidert i 2009. 
-  Veiledningsdokumentet «Faglig forsvarlig blodprøvetaking» ble lansert i 2013. 
- Policydokumentene er per i dag fortsatt forholdvis oppdatert, men behov for 

revidering må fortløpende vurderes.  
 
6. Annet 
Utvalget har ingen forslag til endringer i utvalgets mandat.  
 
Planer for videre arbeid i 2016 
- Utvalget skal ha programansvar for sesjoner to dager under Bioingeniørkongressen 

1. – 3. juni. Utvalget har en representant i hovedkomiteen.  
- Følge opp aktuelle saker, blant annet:  

o Organisering av blodprøvetaking i norske sykehus. 
o Følge med på og påvirke bruk av laboratorietjenester utenfor sykehus som følge 

av samhandlingsreformen. 
o Være høringsinstans på relevante nasjonale fagprosedyrer.  
o Følge opp prosedyrer for prøver til pretransfusjonsundersøkelse ved 

traumemottak. 
o Vurdere behovet for nasjonal fagprosedyre for prøvetaking til blodkultur 
o Følge opp implementering av stikkskadedirektivet. 
o Sette søkelys på den økte bruken av pasientnær analysering innen mikrobiologi. 
o Bidra til utarbeidelse av relevante standarder innen pasientnær analyse og 

selvtesting i samarbeid med Standard Norge. 
o Følge opp Teknologirådets arbeidsgruppe om mobil helse og digitale selvtester. 

 
På vegne av utvalget 
 
 
Utvalgets leder 
Sign. 
Helga Aasen Osvoll 


