
 

 

Årsrapport 2019 for RUPPAS 
Tittel på utvalg: Rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og 

selvtesting 

Møter avholdt i 2019: 1. 21. januar 2019, Oslo Kongressenter 
2. 19. september 2019, NITO Oslo 
3. 25. og 26. november 2019, NITO Oslo 

Leder:  Hilde Hegseth, St. Olavs hospital 

Medlemmer: Wenche Grøtan, Melhus legesenter AS 
Ingrid Horgen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 
Hilde Fjeld Myrvold, Fürst Medisinsk Laboratorium 
Louise Myrland, Sørlandet sykehus, Arendal 
Mia Hjelle, Haukeland universitetssjukehus 
Helga Aasen Osvoll, Førde sentralsjukehus 
Randi Rekkebo, Noklus Helse Nord-Trøndelag 

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: 

 

Budsjett og resultat: Utvalgets budsjett 2019: kr. 85.000 
Regnskap per 31.12.19: kr. Kommer senere 
Kommentar: Mye av aktiviteten til utvalget dette året var knyttet 
til Bioingeniørkongressen og kostnadsført der. 

Rapport en skrevet av: Hilde Hegseth 

 

Kort om de viktigste sakene i 2019: 

1. Planlegging og gjennomføring av tre dager med kurs under Bioingeniørkongressen i 
Tromsø, en dag med kurs i preanalyse, en dag for bioingeniører i primærhelsetjenesten 
og en dag med kurs i pasientnær analysering. 
 

2. Utarbeidet kunnskapsbasert fagprosedyre for prøvetaking til blodkultur i samarbeid med 
RUFMIK.  
 

3. Bioingeniører i primærhelsetjenesten.  
 

4. Revisjon av brosjyren Barn og blodprøver. Den skal få helt ny layout og innhold. 
 

5. Nyhetsbrev, 2 stykk utgitt i 2019 
 

6. Planlegge nytt kurs i samarbeid med Yrkesetisk råd med tema etikk og preanalyse i 
september 2020. 
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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: 

Det var tidkrevende, men gøy å planlegge tre dager med kurs under Bioingeniørkongressen i 
Tromsø 2019. Både kurset i preanalyse og i pasientnær analysering hadde mange gode 
foredrag og flinke forelesere og vi fikk gode tilbakemeldinger på disse to dagene og også på 
samlingen for bioingeniører i primærhelsetjenesten.  
 
Den kunnskapsbaserte fagprosedyren om prøvetaking til blodkultur som RUPPAS skriver i 
samarbeid med RUFMIK har tatt tid å få ferdig. Når flere bioingeniører fra flere steder i landet og 
flere utvalg skal samarbeide blir det vanskeligere å finne felles tid for møter, både fysisk og på 
Skype. Å vente på høringssvar og eventuelle uttalelser fra tredje part underveis i arbeidet tar 
også tid. Men nå har prosedyren vært på høring og vi er straks i mål med en første utgaven. 
 
BFIs satsningsområde Bioingeniører i primærhelsetjenesten er et viktig tema for RUPPAS. Vi 
prøver å nå ut til denne yrkesgruppen via blant annet Nyhetsbrevene som sendes ut. Vi 
arrangerte også treff for dem under Bioingeniørkongressen i Tromsø, og vi er i gang med å 
utarbeide policydokumenter som kan distribueres til kommunene.  
 
RUPPAS sender ut Nyhetsbrev til de som ønsker å delta i nettverket vårt. Per i dag er det 254 
medlemmer som får Nyhetsbrevene tilsendt i e-post. I 2019 har vi sendt ut 2 Nyhetsbrev. Disse 
har nå kommet i helt ny layout, og vi syns de er veldig fine. Alle blir liggende i et arkiv tilgjengelig 
på nettsiden til RUPPAS. Vi informerer om aktuelle saker, kurs, nyheter og lenker til nyttige 
artikler som blant annet står i Bioingeniøren. 
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Høsten 2020 skal RUPPAS arrangere kurs i blodprøvetaking. Dette blir et samarbeid med 
Yrkesetisk råd og dermed vil også etikk bli godt trukket inn i kurset. Kurset har fått tittelen 
«Blodprøvetaking – skap trygge og gode opplevelser for alle involverte» og skal i hovedsak 
dreie seg om utfordrende situasjoner man kan møte i forbindelse med prøvetaking av 
mennesker. Vi har hatt et kort samarbeidsmøte med YER, men det vil være behov for å snakke 
mer sammen angående programmet for kurset. Det er spennende og lærerikt å arrangere kurs i 
samarbeid med en annen gruppe i BFI. 
 
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  

Policydokument 
Blodprøvetaking i 
sykehus 

2009 Arkiveres. Fjernes fra nett  

Blodprøven  Lage denne brosjyren om til et 
printervennlig A4 ark på flere 
språk som kan brukes på 
legekontor og poliklinikk. 

Arbeid i 2020 

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

Arbeid i 2020 

Barn og blodprøver Under 
revisjon 

Foreligger i ny drakt til kurs 
høsten 2020 

Arbeid i 2020 

 
 
Saker som bør følges videre: 

Det må arbeides videre med revidering av policydokumenter og brosjyrer. 
Fortsette å planlegge kurs i etikk og preanalyse sammen med Yrkesetisk råd.  
Ferdigstille kunnskapsbasert fagprosedyre om prøvetaking til blodkultur.  
 
Det skal arrangeres en samling for Bioingeniører i primærhelsetjenesten i januar 2020 hvor det 
ikke er begrenset til Midt-Norge, men hvor hele landet er invitert. Liv Kjersti og Wenche bidrar i 
dette. Satsingsområdet følges for øvrig opp videre med etablering av lønnsstatistikk og 
utarbeidelse av policydokumenter. 
 
RUPPAS har tema på diskusjonsforumet til BFI, men dette er lite brukt og oppleves som 
gammeldags og tungvint. Det er mye lettere å nå ut til medlemmene med saker på Facebook og 
Instagram. RUPPAS ønsker derfor å bli mer synlig på sosiale medier. Man kan for eksempel 
planlegge en Instagram «takover» i løpet av 2020.  
 

Kommunikasjon 

Det er sendt ut to Nyhetsbrev til RUPPAS-nettverket i løpet av 2019.  
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Representasjon i nasjonale og internasjonale fora 

Helga Aasen Osvoll har vært contributor på CLSI-standarden om kapillær prøvetaking, GP42 
Collection of Capillary Blood Specimens. 
 
Ingrid Horgen har vært med i Standard Norge sin komite som utarbeider SN/K116 Pasientnær 
analyse og selvtesting. 
 
Wenche Grøtan og Liv Kjersti Paulsen deltok i januar på samling for bioingeniører i 
primærhelsetjenesten i Midt-Norge. 
 

Bilder fra møter/konferanser/kongresser: 
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Nye medlemmer i RUPPAS for 2020 og 2021: 

• Veronica Sommer, fagansvarlig bioingeniør, Seksjon prøvetaking og pasientnær analyse, 
Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital 

• Silje Bævre Brobakken, overbioingeniør preanalyse(PNA koordinator), Medisinsk biokjemi, 
Gjøvik 

 
Ingrid Horgen og Hilde Hegseth går ut av utvalget 

Aktuelle lenker / eventuelt: 

Nyhetsbrev RUPPAS 2019/1 
Nyhetsbrev RUPPAS 2019/2 
 
 
 

 

https://www.nito.no/contentassets/1810479015824d71aee7b387abef62d7/nyhetsbrev-nr.-1-2019-ruppas-nettverk.pdf
https://www.nito.no/contentassets/1810479015824d71aee7b387abef62d7/nyhetsbrev-nr.-1-2019-ruppas-nettverk.pdf
https://www.nito.no/contentassets/1810479015824d71aee7b387abef62d7/nyhetsbrev-nr.-2-2019-ruppas-nettverk.pdf
https://www.nito.no/contentassets/1810479015824d71aee7b387abef62d7/nyhetsbrev-nr.-2-2019-ruppas-nettverk.pdf

