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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/ruppas.  

 

2. Utvalgets sammensetning 

Utvalget har i inneværende periode bestått av følgende personer: 

Mia Helen Hansen Hjelle  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 

 

Hilde Hegseth har vært leder av utvalget i 2017. Marie Nora Roald, BFI, har vært 

utvalgets sekretær.  

 

Alle medlemmene er reoppnevnt av fagstyret for 2018.  

 

3. Utvalgets møter og samlinger 

Utvalget har i 2017 hatt fire møter. Disse ble avviklet 15. - 16. februar, 9. mai i forbindelse 

med kurs i preanalyse i Bergen, 4. september og 30. - 31. oktober. 

 

4. Budsjett/regnskap for utvalget 

Utvalgets budsjett 2017:  kr. 75 000,-  

Utvalgets regnskap per 31.12.2017:  kr. 74 066,-  

 

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 2017 har RUPPAS bidratt med 

http://www.nito.no/ruppas
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22 saker under temaet preanalyse. De aller fleste av disse sakene er spørsmål 

som kom opp i forbindelse med kurset i preanalyse som ble arrangert i Bergen 10. 

og 11. mai. RUPPAS har også bidratt med en sak under temaet pasientnær 

analysering på diskusjonsforumet. 

- Samarbeidet med BFIs fagstyret et ytterligere styrket fordi det er oppnevnt egen 

kontaktperson for utvalget i fagstyret. RUPPAS’ kontaktperson i fagstyret er Barbro 

Henriksen. 

 

2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører. 

- Hilde Hegseth var utvalgets representant i BFIs spesialistkomité, med Hilde Fjeld 

Myrvold som vara. Det har vært to møter i komiteen, henholdsvis 3. mai og 1. 

november. Både Hilde Hegseth og Hilde Fjeld Myrvold måtte melde forfall til det 

første møtet, men Hilde Hegseth hadde sendt inn kommentarer til søknadene på 

forhånd. Hilde Hegseth var på møtet 1. november.     

 

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. Der er hun involvert i planleggingen av en 

skikkethetskonferanse i regi av Universitetet i Agder. 

- RUPPAS medlemmer har, via BFI, gitt innspill til programgruppen for utarbeidelse 

av nasjonale faglige retningslinjer for bioingeniørutdanningen. RUPPAS vil også 

følge arbeidet i programgruppen videre. 

- Utvalget gir innspill til saker i forbindelse med BFIs samarbeidsmøter med Noklus. 

Det ble avholdt to samarbeidsmøter i 2017.  

 

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. 

 

 

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 nyhetsbrev i 2017, henholdsvis i mars, juni og 

desember. Det var 222 medlemmer i RUPPAS-nettverket per 31. desember 2017. 

- RUPPAS har i samarbeid med RUFMIK startet arbeidet med å lage en 
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kunnskapsbasert fagprosedyre om prøvetaking til blodkultur. Det er Førde 

Sentralsjukehus som skal godkjenne prosedyren. Arbeidet skal etter planen 

ferdigstilles i 2018.    

- RUPPAS abonnerer på det månedlige nyhetsbrevet «Phlebotomy today» og 

formidler aktuelle saker videre til medlemmene via nyhetsbrev til nettverket og på 

diskusjonsforumet på internett.  

- 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» til CLSI-standardene  

CLSI GP33 - Accuracy in Patient and Sample Identification. Support.  

CLSI POCTT-DDC – Emergency and Disaster. 

Helga Osvoll deltar som «contributor» til CLSI-standard  

CLSI GP42 − Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary 

Blood Specimens. 

- RUPPAS har sett på WHO guidelines on drawing blood, og mener den har behov 

for revisjon. Marie Nora Roald sender innspill med forslag til revisjon til WHO og 

fremmer Astrid-Mette Husøy som kandidat til fagperson ved en eventuell revisjon. 

Astrid-Mette Husøy har sagt seg villig til dette.  

- Hilde Fjeld Myrvold, Mia Helen Hansen Hjelle og Hilde Hegseth deltok på vegne 

av arbeidplassene sine på 4th EFLM European Conference on Preanalytical 

phase. 

- Ingrid Horgen deltok på NML-kongress i Helsinki 5. - 7. oktober. Hun deltok med 

poster om akkreditering av PNA. 

- Randi Rekkebo deltok på konferansen Inspirasjonsdag for medarbeidere ved 

legekontor 28. september.  

 

7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.  

- Utvalget arrangerte preanalysekurs i Bergen 10. - 11. mai. Det var hele 181 

deltakere på kurset. I tillegg til foredrag var det også utarbeidet korte filmer og det 

ble arrangert en egen spørretime. Tilbakemeldingene på kurset var veldig gode. 

- Mia Helen Hansen Hjelle hadde innlegg om preanalytiske utfordringer innen 

medisinsk biokjemi på kurset i Bergen 

- Helga Aasen Osvold hadde innlegg om arbeidet med fagprosedyren for 

prøvetaking til blodkultur på kurset i Bergen.   

- Utvalget skal arrangere PNA-kurs i Tromsø i april 2018. 

 

8. Sørge for kontinuerlig oppdatering og oppfølging av BFIs policydokument 

om Blodprøvetaking i sykehus og om Pasientnær analysering. 

  RUPPAS har ansvar for følgende dokumenter:  

- Policydokumentet Pasientnær analysering, 2. utgave (revidert i 2008): Revisjon av 

dokumentet er påbegynt. RUPPAS håper at revisjonen er ferdig til PNA-kurset i 

april 2018.  
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- Policydokumentet Blodprøvetaking i sykehus, 2. utgave (revidert i 2009): Denne 

skal revideres fra høsten 2018.  

-  Veiledningsdokumentet «Faglig forsvarlig blodprøvetaking» (lansert i 2013): 

Gjennomgått i 2017, ingen endringer nødvendig nå.   

- Brosjyren Barn og blodprøver (lansert i 2009): Er revidert i 2017, men layout er 

ikke klar enda. Oppdateres på nettsidene i 2018.  

- Brosjyren Blodprøven (lansert 2011): Er revidert i 2017, men layout er ikke klar 

enda. Oppdateres på nettsidene i 2018. 

- Maria og bioingeniøren (norsk utgave 2011). Er revidert i 2017, men layout er ikke 

klar enda. Oppdateres på nettsidene i 2018.   

 

6. Annet 

BFIs fagstyre ønsket tre satsingsområder for de kommende tre årene. RUPPAS 

hadde et forslag om å satse ekstra på bioingeniører i primærhelsetjenesten, og dette 

temaet ble valgt ut som satsingsområde for fagstyret.   

 

Planer for videre arbeid i 2018 

- Utvalget skal arrangere kurs i pasientnær analysering i Tromsø 23. - 24. april 

2018. 

- Ferdigstille kunnskapsbasert fagprosedyre om prøvetaking til blodkultur. 

- Gjennomgå BFIs policydokumenter om pasientnær analysering og 

blodprøvetaking i sykehus, med flere.    

- Gi innspill til fagstyret til satsingsområdet «Bioingeniører i primærhelsetjenesten».  

- Følge opp aktuelle saker, blant annet:  

o Være høringsinstans på relevante nasjonale fagprosedyrer.  

o Følge med på arbeidet i programgruppen for utarbeidelse av nasjonale faglige 

retningslinjer for bioingeniørutdanningen. Komme med innspill på høringer. 

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 arbeid på området mobil helse og digitale 

selvtester. 

 

På vegne av utvalget 

 

 

Utvalgets leder 

Sign. 

Hilde Hegseth 


