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(Fargelegg selv)



Maria er 5 år og har røde prikker. Røde 

prikker som klør. «Jeg hater de røde 

prikkene som klør», sier Maria. Legen har 

sagt at en bioingeniør på sykehuset 

skal ta blodprøve av Maria.



«Hvorfor det?», spør Maria. Legen sier 

at blodprøven kan vise hvorfor Maria 

har røde prikker som klør. 



Maria og mamma tar bussen til 

sykehuset. Der er det et laboratorium 

hvor bioingeniørene arbeider. Det er 

der Maria skal få tatt en blodprøve. 

(Fargelegg selv)



Maria er litt redd, for hun vet ikke 

helt hva som skal skje. Derfor har 

Maria tatt med seg bestevennen Orla. 

Orla er en hund. En liten, svart og litt 

frynsete hund. 



Ved inngangen til sykehuset ser Maria 

et skilt med hunder forbudt. Maria 

begynner å gråte. Mamma ser forskrekket 

på Maria. «Hva er galt?» spør mamma. 

«Orla får ikke lov til å bli med inn», 

gråter Maria. 



Mamma trøster Maria og sier at Orla 

får bli med inn, fordi han er en veldig 

liten og veldig stille hund. 



Maria og mamma går inn på sykehuset og 

finner laboratoriet. På laboratoriet er 

det en bioingeniør som tar blodprøver. 

En smilende dame ved skranken gir Maria 

en kølapp i hånden, og så må de vente 

til det er Marias tur. 



Maria har nummer 601. Maria klemmer 

Orla mens hun tenker på hva som skal 

skje. Maria har god fantasi. 



Maria tenker at kanskje sitter det 

er lite bioingeniørtroll og venter 

på henne? Trollet kommer kanskje til  

å stikke hull på prikkene hennes for  

å få ut blodet?



Maria lurer på om blodet hennes er 

rosa? Maria elsker rosa. Nummer 601 

blir ropt opp. Nå er det Marias tur. 



Det er ikke et troll, men en smilende 

dame som sier hei til Maria. Maria 

setter seg i stolen og klemmer Orla. 

Damen forteller at hun er bioingeniør 

og heter Ruth. 

(Fargelegg selv)



Ruth vil gjerne se på Marias arm. Ruth 

strammer et rødt bånd rundt armen til 

Maria.



Maria ser på armen sin. Ruth viser 

Maria blodårene. De ser blå ut. Ruth 

forteller at det vil bli et lite stikk 

med en sommerfugl. 

(Fargelegg selv)



Det er nålen som ligner på en sommer-

fugl med lang hale. Det skal renne blod 

gjennom halen over i et lite rør.



«Au», sier Maria, som ble litt overrasket 

over å kjenne stikket fra nålen. Maria 

ser på blodet i røret. Blodet er rødt 

og veldig fint. «Det var det», sier Ruth. 

Maria er glad for at hun er ferdig. Ruth 

sier at Maria var veldig flink og at 

det var bra at Orla var med og trøstet 

henne. 



Ruth forteller at nå skal en annen 

bioingeniør undersøke Marias blod, 

så de kan finne ut hvorfor Marias 

prikker klør. 



Nå har Maria møtt en bioingeniør og 

tatt en blodprøve, og Maria og mamma 

skal hjem. Men først skal de kjøpe en 

stor is siden Maria var så flink. 



«Å, så fint blodet mitt var», sier Maria. 

«og så godt det er med is!»



(Fargelegg selv)



Hvis du blir syk, kan bioingeniøren hjelpe legen med å finne ut hva som feiler deg.

Får du feber og vondt i halsen, kan legen sende en prøve til laboratoriet som 
undersøker om du har bakterier eller virus. Prøven kan også fortelle hvilken medisin 
du trenger.

Bioingeniøren kan ta mange ulike prøver. Ut fra resultatene av blodprøvene, kan 
bioingeniøren for eksempel se om du har drukket nok, eller om du mangler vitaminer. 
Bioingeniøren kan også finne ut om du for eksempel har diabetes eller kreft.

Hvis du har kreft, kan legen ta en liten celleprøve av kreften og sende den til 
laboratoriet, der bioingeniøren og legen ser på cellene for å finne ut hvilken type kreft 
det er.

Hvis du har spist noe du ikke tåler, kan bioingeniøren finne ut hva det er du ikke 
tåler.

Hvis noen andre i familien din har en spesiell sykdom, kan bioingeniøren finne ut om 
du også kan få den samme sykdommen.

Når du blir voksen kan du bli blodgiver og gi litt av blodet ditt til blodbanken. Dette 
blodet gis til pasienter på sykehuset som trenger blod.

Bioingeniøren undersøker både blod, hud, urin og andre ting fra kroppen.
Les mer på www.nito.no/bfi

Hva gjør en bioingeniør?



Martina Jürs, bioingeniør

Martina Jürs er født i 1970 og utdannet bioingeniør på avdeling for medisinsk
biokjemi på Hillerød hospital i Danmark.
Hun har arbeidet som bioingeniør i Danmark både i det offentlige, det private og på  
Grønland. 
I sitt faglige virke har Martina Jürs arbeidet med mikrobiologi, medisinsk biokjemi og litt 
med immunologi og patologi.
Hun alltid vært faglig aktiv, og er i dag en av lederne i den faglige organisasjonen for 
bioingeniører i Danmark, Danske Bioanalytikere. 
Hun er mor til to barn.
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