
 

 

Årsrapport 2021 for RUPPAS 
Tittel på utvalg: NITO BFI preanalyse og PNA 

Møter avholdt i 2019: 1. 14. januar 2021 - Skype   
2. 18. mars - Teams  
3. 03. juni - Teams  
4. 09. september – Teams 
5. 18.-20. oktober – Scandic St. Olavs plass 

Leder:  Mia Hjelle, Haukeland universitetssjukehus 

Medlemmer: Wenche Grøtan, Melhus legesenter AS 
Hilde Fjeld Myrvold, Fürst Medisinsk Laboratorium 
Louise Myrland, Sørlandet sykehus, Arendal 
Mia Hjelle, Haukeland universitetssjukehus 
Helga Aasen Osvoll, Førde sentralsjukehus 
Randi Rekkebo, Noklus Levanger 
Veronica Sommer, St. Olavs hospital 
Silje Bævre Brobakken, Sykehuset Innlandet Gjøvik  

Rådgiver i NITO BFI: Liv Kjersti Paulsen 

Fagstyrets kontaktperson: Barbro Henriksen 

Utvalgets medlem av 
spesialistkomiteen 

Helga Aasen Osvoll 
Hilde Fjeld Myrvold (vara) 

Høringer som utvalget har 
vært med på å svare på: 

Ingen 

Budsjett og resultat: Budsjett 2021 70 000,- 
Brukt i 2021 33956,- 

Rapport en skrevet av: Mia Hjelle 

 

Kort om de viktigste sakene i 2021 

1. Brosjyren Barn og blodprøvetaking utvides med oversettelser til 5 språk. Det er også 
utarbeidet premier.  
 

2. Elektronisk kurs i april «Stikkredde barn og bruk av Lystgassen Livopan»  
 

3. Stream om blod og spøryteskrekk. I etterkant gav det en nettsak om sprøyteskrekk.  
 

4. Planlegging og gjennomføring av kurset Blodprøvetaking – en god og trygg opplevelse for 
alle involverte. 

 
5. Elektronisk kurs i november «Prehospital test av laktat for å avdekke sepsis» 

 
6. Nyhetsbrev, 2 stykk utgitt i 2021 

 
7. Finne dato og sted for PNA kurs i 2022.  

 
8. Utvalget endrer navn til NITO BFI Preanalyse og PNA 
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9. Sak om desentralisering av prøvetaking på BFI fagstyremøte. 

 
10. Intervju med NRK om sprøyteskrekk og Corona vaksinering.  

 

Rådets mandat: 

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

2. Bidra i forvaltingen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.  
 

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 utdanninginstitusjoner.  
 

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

5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling 
innenfor utvalgets fagområder 
 

6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende 
preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting 
 

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

8. Sørge for kontinuerlig oppdatering og oppfølging av BFIs policydokumenter om 
Blodprøvetaking i sykehus og om Pasientnær analysering 

 

Kommentarer til hovedsaker og mandatet: 

 
I januar 2022 hadde antallet som deltar i fagnettverket NITO BFI preanalyse og PNA økt til 313.  
Det ble sendt ut 2 nyhetsbrev fra utvalget i 2021. Alle nyhetsbrev blir liggende i et arkiv tilgjengelig 
på nettsiden til RUPPAS. I nyhetsbrevene informerer vi om aktuelle saker, kurs, nyheter og lenker 
til nyttige artikler som blant annet står i Bioingeniøren. På tross av pandemiåret så har vi funnet 
godt innhold til nyhetsbrevene.  
 
Brosjyrer og policydokumenter må revideres jevnlig. Dette er policydokumenter/brosjyrer som 
RUPPAS skal holde rede på: 
Brosjyre/dokument Revidert Hva skjer med dokumentet Kommentar 
Pasientnær 
analysering 

2018  Opprettholdes  

Faglig forsvarlig 
blodprøvetaking 

2018 Opprettholdes  

Maria og 
bioingeniøren 

2018 Opprettholdes  

Barn og blodprøver Ny Publisert 20. oktober 2020 Brosjyren kom i flere 
språk i 2021.  

Blodprøven Påbegynt Gjøre om brosjyren til et 
printervennlig A4 ark på flere 

Arbeid overføres til 
2022 
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språk som kan brukes på 
legekontor og poliklinikk. 

Point of Care Testing Påbegynt Originalutgaven arkiveres og 
den nyere norske utgaven 
oversettes til engelsk. 

Arbeid overføres til 
2022 

Flere bioingeniører i 
primærhelsetjenesten 

Påbegynt Har begynt på en fornorsking av 
dansk utgave.  

Arbeid overføres til 
2022 

 
 

 

Året ble også denne gangen startet med skype møte pga pandemi. Etter ett år med elektroniske 
møter er dette blitt en grei måte og få gjennomført møte og medlemmene har blitt mer vant med 
denne formen for møter.  

Det ble legat opp til flere elektroniske forelesninger i løpet av året samtidig som vi planlagte for fysisk 
kurs i preanalyse sammen med YER til høsten. Planleggingen var startet i 2020 og vi tok opp igjen 
tråden dette året.  

Vi jobbet også videre med å få oversatt brosjyren til flere språk. For å få gode oversettelser ble 
forslagene sendt ut til medlemmer som via kollegaer leste gjennom og gav innspill på språk.  

Elektronisk forelesning om «Stikkredde barn og bruk av Lystgassen Livopan» var populært og 
har gitt oss gode innspill til hva vi vil ha med på kurs videre i året.  

I løpet av 2021 er det tatt en avgjørelse på å endre utvalgets navn fra RUPPAS til NITO BFI 
Preanalyse og PNA. 

I mars ble Mia Hjelle intervjuet om desentralisert prøvetaking relatert til en artikkel i bioingeniøren 
om at sykepleiere tar flere blodprøver. Både opplæring av personale som utfører blodprøvetaking og 
sentralisert prøvetaking har vært diskutert flere ganger i utvalget i løpet av 2021.  

Stream om «blod og spøryteskrekk» var ett nytt populært elektronisk kurs i samarbeid med 
RUMBIO. Dette medførte at vi i etterkant fikk en nettsak frontet av utvalget om sprøyteskrekk. 

I møtet vårt i juni fikk vi ett engasjert innlegg og påfølgende god samtale med Elisabeth Fossland, 
som er kommunebioingeniør i Asker, om bioingeniører i primærhelsetjenesten og vår viktige 
kunnskap for å ivareta kvalitet i kommunetjenester. Dette er ett tema som både er aktuelt og som 
opptar medlemmene i utvalget.  

I oktober var vi klar for kurs i «Blodprøvetaking – en god og trygg opplevelse for alle 
involverte». Sammen med YER hadde satt sammen ett godt program med gode forelesere og 
tema. Det var over 100 deltagere påmeldt, og alle både oss i utvalget og andre kjente at behovet var 
stort for å møtes på ett fysisk kurs. Stemningen i løpet av dagene var fantastisk og vi synes kurset 
ble bedre enn vi kunne forventet. I løpet av dagene fikk gode tilbakemeldinger undervegs og også i 
etterkant har vi mottatt ros. Det ble en følelsesladet opplevelse både for deltagere og arrangører, og 
viser at temaene i kurset var god både følelsesmessig og faglig.   

Diskusjon om desentralisert blodprøvetaking i fagstyret i BFI i november. Utvalget skulle ha 
innlegg i saken om desentralisering av prøvetaking for å belyse for og imot. Vi valgte å legge det 
frem som en diskusjon hvor vi fikk en kandidat som er for og en kandidat mot. Brit Valaas Viddal, 
avdelingssjef for avdeling for medisinsk biokjemi i Helse Møre og Romsdal og Elin Hareton, 
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seksjonsleder på seksjon prøvemottak og hematologi, Akershus universitetssykehus (Ahus) var 
invitert til fagstyret for å diskutere desentralisert blodprøvetaking. Diskusjonen ble innledet og ledet 
av Mia Hjelle fra utvalget. 

Diskusjonen var god og fikk belyst tema på en konstruktiv måte. Fagstyret fanget opp viktigheten av 
at laboratoriet må tidlig inn i planlegging av nye sykehus slik at vi kan sette fokus på viktigheten av 
plassering og den servicen vi utøver til pasienten.  

Fra diskusjonen er det skrevet referat:  

«Brit Valaas Viddal: Preanalyse og preanalytiske faktorer: Studier viser at mer enn 70 prosent av feil 
med en blodprøve skjer i denne fasen. Den som fysisk utfører prøvetakingen må derfor ha 
kompetanse ikke bare om selve stikket, men om forberedelse og faktorer som påvirker selve 
resultatet. Blodprøvetaking er en av kjernekompetansene til bioingeniørene. 

For å bli en dyktig prøvetaker må en utføre et visst volum av blodprøvetakinger. Alle som blir opplært 
til dette vil kunne bli gode til selve stikket med nok praksis.  

Pasienten har krav på den beste prøvetakeren første gangen. Målet er altså ett stikk per 
prøvetaking. For å nå dette målet må prøvetakerne ha god trening og kunne faget sitt godt. En god 
prøvetaker må i tillegg til mengdetrening gjennomføre kontinuerlig tilføring av kompetanse. Ved 
oppgaveglidning overlates arbeidsoppgavene fra en yrkesgruppe til en annen med god opplæring og 
med god kunnskapsoverføring. Lege til sykepleier, lege til bioingeniør, bioingeniør til helsesekretær. 

Men alt innen egen avdeling for at kvaliteten skal kunne holdes på et høyt nivå. 

Eli Hareton: Helt enig med Brit på mange punkter – ivareta kvalitet! Flest feil gjøres i den 
preanalyriske fasen. Det er viktig med både teoretisk og praktisk opplæring. På Ahus er det 
obligatorisk opplæring, og ansatte må gjennom ny opplæring hvis man er borte lenger enn åtte 
måneder. 

Da nytt Ahus var under planlegging så man at avstanden ble stor i det nye sykehuset. 
Sykehusledelsen tok da avgjøreøsen om desentralisert blodprøvetaking. Mange prosjekt ble 
gjennomført fra 2003 før utrulling i 2008 i nytt sykehus. Man så på svartid, hemolyse, merking av 
prøver o.l. på de forskjellige avdelingene. Jobbet mye med informasjon til klinikken om disse 
utfordringene. Ahus har samarbeid med OsloMet med tanke på å ta blodprøver. Sykepleiere har der 
pensum i å ta blodprøver. Ahus bruker fagdager til å informere om viktigheten av blodprøvetaking. 
Det er ikke kun et «stikk». Alle ansatte må gjennom opplæring selv om de har hatt blodprøvetaking i 
sin arbeidsoppgave på en annen arbeidsplass. 

Alle blodprøver av barn og pasienter på ungdomspsykiatrisk klinikk tas av bioingeniører.  

Det er kun sykepleiere som tar blodprøver på avdelingene (ikke helsesekretærer). Bioingeniører og 
helsekretærer tar blodprøver på interne poliklinikker. 

Sykehus med desentralisert blodprøvetaking: St. Olavs hospital, Akershus universitetssykehus, 
Sykehuset Østfold, deler av Oslo universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus. 
Prøvetakingspoliklinikk, blodprøver på barn tas av bioingeniører. 

Sykehus med sentralisert blodprøvetaking: Universitetssykehuset Nord-Norge, Haukeland 
universitetssykehus, Nordlandssykehuset, Sykehuset Innlandet, Vestre Viken, Sørlandssykehuset, 
Sykehuset i Vestfold, HMR, Helse Fonna, Helse Nord-Trøndelag, Helse Finnmark, 
Helgelandssykehuset, Helse Førde, Diakonhjemmet, Lovisenberg, Haraldsplass diakonale 
sykehus.» 
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Møtet vi hadde planlagt i desember utgikk på grunn av sykdom, og ble utsatt til januar 2022.  

Nettsaken om sprøyteskrekk ble i desember fanget opp av NRK: NRK relatert forklarte ønsket 
om intervju med at forsvaret var bedt om hjelp til å vaksinere, og Camilla Stoltenberg var ute og 
kommenterte at FHI ser det slik at flere mennesker unngår å vaksinere seg på grunn av 
sprøyteskrekk. Silje Brobakken ble intervjuet i nyhetsmorgen på NRK radio om bioingeniørenes 
kompetanse på sprøyteskrekk og hva som kan tilrettelegges for å få folk til å vaksinere seg.  

Saker som bør følges videre: 

• Det må arbeides videre med revidering av policydokumenter og brosjyrer. 
• Fortsette å planlegge kurs i PNA.  
• RUPPAS ønsker å bli mer synlig på sosiale medier blant annet ved Instagram take-over av BFI 

sin Instagram kanal. 
• Fortsette å streame forelesninger digitalt for å nå ut til flest mulig. 
 
Kommunikasjon 

• Det er sendt ut 2 Nyhetsbrev til RUPPAS-nettverket i løpet av 2021.  
• Nye oversettelser av brosjyren blodprøvetaking av barn er kommunisert ut sammen med 

premier. 
• Det er kommunisert med medlemmer knyttet til ulike faglige og organisatoriske spørsmål 
• Nettsak om sprøyteskrekk 
• Intervju med NRK om sprøyteskrekk 

Representasjon i nasjonale og internasjonale fora 

Mia Hjelle deltok med poster på IFBLS i København i august. 

Bilder : 

 

    

Nye medlemmer i Preanalyse og PNA 2022 0g 2023: 

Wenche Grøtan, Melhus legesenter AS og Helga Aasen Osvoll, Førde sentralsjukehus gikk ut av 
utvalget. Silje Brobakken og Veronica Sommer fikk fornyet sin periode 

Aktuelle lenker  
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Lenke til nyhetsbrevene: 
Nyhetsbrev nr 1 
 
Nyhetsbrev nr 2  
 
Nettsak om sprøyteskrekk 
 

 

https://nito.sharepoint.com/sites/BFI-RAD/RUPAS/Nyhetsbrev%20-%20Nettverk%20RUPPAS/2021%20Nyhetsbrev%20nr.%201%20RUPPAS.pdf
https://nito.sharepoint.com/sites/BFI-RAD/RUPAS/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBFI%2DRAD%2FRUPAS%2FNyhetsbrev%20%2D%20Nettverk%20RUPPAS%2F2021%20Nyhetsbrev%20nr%2E%202%20NITO%20BFI%20Preanalyse%20og%20PNA%2Epdf&parent=%2Fsites%2FBFI%2DRAD%2FRUPAS%2FNyhetsbrev%20%2D%20Nettverk%20RUPPAS
https://www.nito.no/aktuelt/2021/4/bioingeniorens-rad-til-deg-med-sproyteskrekk/

