
 

 

Årsrapport 2020 for RUPPAS 
Tittel på utvalg: Rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og 

selvtesting 

Møter avholdt i 2019: 1. 29. og 30. januar 2020, Thon Hotel Arena  
2. 22. april - Skype  
3. 03. september - Skype  
4. 23. oktober - Skype 

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: 

Høring Noklus_anbefalte analyser for laboratoriebruk i 
primærhelsetjenesten (høringssvar 28.01.2020) 

Budsjett og resultat: Utvalgets budsjett 2020: kr. 107.000 
Regnskap per 31.12.20: kr. 13.000 
Det er brukt vesentlig mindre enn budsjettert på grunn av 
koronasituasjonen og digitale møter.  
 

Rapport en skrevet av: Mia Hjelle 

 

Kort om de viktigste sakene i 2020: 

 
1. Ferdigstillelse og publisering av den nasjonale fagprosedyren Blodkultur – prøvetaking 

 
2. Ny brosjyre Barn og blodprøvetaking. 

 
3. Gjennomføring av elektronisk kurs i blodprøvetaking av barn, som erstatning for to-dagers 

kurset vi hadde planlagt med Yrkesetisk råd (YER).  
 

4. Laget Kahoot om etiske utfordringer i blodprøvataking - i samarbeid med YER 
 

5. Nyhetsbrev, 3 stykk utgitt i 2020 
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6. Kontinuerlig oppdatering på nyheter, praksis og endret hverdag for bioingeniører i pandemi 
året med covid19.  
 

7. Planlegge nye digitale forelesninger for våren 2021.  
 

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: 

Året startet med fellessamling for alle BFIs råd og utvalg i Oslo. Deretter i mars kom pandemi med 
look down som har gjort både arbeidshverdagen til den enkelte annerledes, men også 
gjennomføring av møter og kurs for utvalget. Vi har gjennomført 3 møter på skype, det har gått 
bra, men det er en ny arbeidsmåte. Vi har prøvd oss frem for å finne en best mulig måte å løse 
møtene på. Vi har som regel mange saker som skal diskuteres, og med ivrige medlemmer er det 
ikke vanskelig å fylle tiden. Fordelen med skypemøter er at det er effektivt, men praten i pausene 
når vi møtes er savnet.  
 
I starten av året var det mye fokus på endret praksis og hvordan de ulike laboratoriene valgte å 
løse ulike utfordringen som fulgte med pandemien. Tidlig ble det oppfattet at mange følte seg 
usikker på den nye hverdagen, men vi har etter hvert den oppfatningen at det jobbes godt med 
risikovurdering på de ulike sykehusene og laboratoriene for å trygge ansatte, og innarbeide nye 
rutiner. Blant annet er har bruk av munnbind og annet smittevern i forbindelse med 
blodprøvetaking vært aktuelle tema. Det ble skrevet om i Bioingeniøren og BFI har spurt FHI om 
råd når det gjelder bruk av beskyttelsesutstyr og prøvetakere med store kontaktflater. 
 
Den nasjonale brosjyren blodkultur – prøvetaking ble publisert på helsebiblioteket i månedsskifte 
mars/april 2020. Prosedyren ble utarbeidet av Helga Aasen Osvoll, Hilde Hegseth og Mia Helen 
Hansen Hjelle fra RUPPAS i samarbeid med Lene Henriksen Holm og Bodil Pedersen fra 
RUFMIK. 
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Arbeidet med ny brosjyre til blodprøvetaking av barn ble intensivert i 2020. Brosjyren med ny 
layout (Kristina Skjauff), tekst (RUPPAS) og flotte illustrasjoner (Tiril Valeur) ble klar for å vises 
frem på strømmekurs i blodprøvetaking av barn i oktober. Vi er veldig fornøyde med resultatet, og 
fikk promotere brosjyren i Bioingeniøren. Brosjyren ble trykket i 15.000 eksemplarer og sendt til 50 
sykehus/legekontor i desember 2020. Bestillingene fortsetter å komme inn og flere brosjyrer skal 
sendes ut i 2021. 
 
I stedet for planlagt fysisk kurs, så ble det gjennomført en digital forelesning om barn og 
blodprøvetaking 20. oktober. Dette ble BFIs mest sette og delte streamsending i 2020. 412 
påmeldte deltagere fikk tilsendt lenke til kurset. I ettertid har lenken blitt spredt internt i 
helseforetakene og utenfor helseforetak og sett over 800 ganger av unike IP-adresser. I 
streamsendingen reklamerte vi også for Kahooten som utvalget laget i samarbeid med yrkesetisk 
råd. Kahooten håper utvalget brukes som et verktøy for å jobbe med bevissthet rundt etiske 
problemstillinger knyttet til blodprøvetaking. 
 
Utvalget har bidratt med kunnskap til en bacheloroppgave for studenter om desentralisering av 
prøvetaking, og svart på en rekke henvendelser fra medlemmer knyttet til; desinfeksjon av 
stikksted, egenmåling/selvtest, identifisering av pasient, lystgass, montering av pleksiglass, 
referansekort rørrekkefølge, metodesammenligninger og diverse forespørsel om endrede rutiner i 
koronatid. 
 
I desember 2020 var det 245 medlemmer av RUPPAS nettverket. Det ble sendt ut 3 nyhetsbrev 
fra RUPPAS i 2020. 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 kommer i 
flere språk i starten 
av 2021.  

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

Arbeid overføres til 
2021 

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

Arbeid overføres til 
2021 

Flere bioingeniører i 
primærhelsetjenesten 

Påbegynt Har begynt på en fornorsking av 
dansk utgave.  

Arbeid overføres til 
2021 

 
 

  



 

NITO Bioingeniørfaglig institutt Side 4 
 

Saker som bør følges videre: 

• Det må arbeides videre med revidering av policydokumenter og brosjyrer. 
• Fortsette å planlegge kurs i etikk og blodprøvetaking i samarbeid med Yrkesetisk råd.  
• 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 3 Nyhetsbrev til RUPPAS-nettverket i løpet av 2020.  
• Det er kommunisert med FHI angående smittevern for bioingeniører som har en-til-en kontakt 

med pasienter. 
• Det er kommunisert med medlemmer knyttet til ulike faglige og organisatoriske spørsmål 
• Liv Kjersti har skrevet en Fag – kronikk til Bioingeniøren om smittevern. 
• Det er strømmet en forelesning om barn og blodprøvetaking  

Representasjon i nasjonale og internasjonale fora 

Ingen i 2020. 
 

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

Ingen endringer til 2021 
 

Aktuelle lenker  

Nyhetsbrev nr. 1 
Nyhetsbrev nr. 2 
Nyhetsbrev nr. 3 
Blodkultur - prøvetaking 
Covid-19: Bioingeniørene må sikres et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø  
Hver pasient har egen staseslange 
Varm velkomst for ny blodprøvebrosjyre fra BFI 
Bestille brosjyren – barn og blodprøvetaking 
Etiske dilemma i blodprøvetaking - Kahoot 
 
 

 

https://www.nito.no/contentassets/1810479015824d71aee7b387abef62d7/nyhetsbrev-nr.-1-2020-ruppas-nettverk.pdf
https://www.nito.no/contentassets/1810479015824d71aee7b387abef62d7/nyhetsbrev-nr.-2-2020-ruppas-nettverk.pdf
https://www.nito.no/contentassets/1810479015824d71aee7b387abef62d7/nyhetsbrev-nr.-3-2020-ruppas-nettverk.pdf
https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/blodkultur-provetaking#preparation
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-kronikk/covid-19-bioingeniorer-ma-sikres-et-trygt-og-forsvarlig-arbeidsmiljo/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/hver-pasient-har-egen-staseslange/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/varm-velkomst-for-ny-blodprovebrosjyre-fra-bfi/
https://www.nito.no/barn
https://create.kahoot.it/auth/login?next=%2Fshare%2Fetiske-dilemma-i-blodprvetakingen%2Faa9c6917-a16d-4679-b25b-77db8b1dc503

