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HVA JOBBER UTVALGET MED DENNE HØSTEN? 

NITO BFI preanalyse og PNA (tidligere RUPPAS) jobber denne høsten med å 
lage gode informative kurs for 2022 - både digitale og fysiske. I tillegg skal 
utvalget belyse desentralisert prøvetaking på fagstyrets møte i november. 
Hvordan kan BFI bidra til at blodprøvetaking utføres faglig forsvarlig - både 
når prøven tas av bioingeniører eller når bioingeniører lærer opp andre 
yrkesgrupper til å utføre prøvetakingen.  Utvalget skal også ta en nærmere titt 
på BFIs brosjyremateriell knyttet til temaet preanalyse, PNA og selvtesting. En 
av nyhetene på brosjyrefronten er «Bioingeniørens rolle i 
primærhelseteamet». Brosjyren retter seg mot fastleger og 
kommunehelsetjenesten og beskriver bioingeniøren som ressurs på 
legekontor og i den kommunale helsetjenesten. Har du innspill til kurs, 
desentralisert prøvetaking eller ønsker om brosjyremateriell, send en e-post 
til bfi@nito.no og merk den «innspill NITO BFI Preanalyse og PNA».  

HØSTENS KURS FRA NITO BFI PREANALYSE OG PNA 

Pasientnær analysering av INR – hva kan påvirke 
prøveresultatet? 
Tid: 13. september (gjennomført) 
I dette kurset så vi nærmere på ulike PT-INR metoder som brukes pasientnært 
- og hva som kan påvirke prøveresultatet. Lenke til opptak. 

Blodprøvetaking – en god og trygg opplevelse for alle involverte 
Tid: 19. og 20. oktober (fysisk) 
Endelig er det mulig å kunne samle bioingeniører med interesse for 
blodprøvetaking og etiske problemstillinger. Kurset er et samarbeid med BFIs 
yrkesetiske råd og skal holdes på Scandic Helsfyr Oslo.  Stikkord for kurset er 
retningslinjer for blodprøvetaking - kommunikasjon - bruk av tvang - myke 
møter - barn - kultur - debriefing - etikk - juss og praksis. Både en innsatsleder 
fra politiet og en løvemamma kommer – kommer du? Kursside og påmelding 

Prehospital test av laktat 
Tid: 4. november (Teams webinar) 
Sepsis er en alvorlig komplikasjon ved bakterieinfeksjon og kan i akutte 
tilfeller føre til død. Ved sykehuset Innlandet har man innført prehospital test 
av laktat for å avdekke sepsis tidlig. Resultater og erfaringer fra innføringen får 
du høre mer om på dette kurset Kursside og påmelding 
 

OM NETTVERKET 
NITO BFI Preanalyse og PNA er et 

nettverk av medlemmer med 

interesse for preanalyse og 

pasientnær analysering. 

Deltakerne i nettverket 

oppfordres til å bruke hverandre 

til faglig utveksling. Send gjerne 

dette nyhetsbrevet videre til 

noen du tror kan ha interesse i å 

være med i nettverket.  

Ta kontakt dersom du har innspill 

til nyhetsbrevet eller til saker 

som du mener kan være av 

interesse for BFIs rådgivende 

utvalg. 

  

 

 

mailto:bfi@nito.no
https://youtu.be/v0PMccYunJ4
https://youtu.be/v0PMccYunJ4
https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/ingenior--og-teknologifag/blodprovetaking---en-god-og-trygg-opplevelse-for-alle-involverte/
https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/ingenior--og-teknologifag/prehospital-test-av-laktat-for-a-avdekke-sepsis/


SE FOR ØVRIG DISSE KURSENE FRA NITO BFI:  

• Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier og workshops 
• Kvalitetskontroll og måleusikkerhet 
• NITOs lederkonferanse/BFIs lederdager 2021 
• Anvendt statistikk i tre deler –lese og tolke tallene i en forskningsartikkel 
• Generell klinisk kjemi 
 

ER DET NOE DU ØNSKER Å FORMIDLE FRA LABBEN? 

Har du og laboratoriet lyst til å dele noe fra laboratoriet som dere tenker kan 
være interessant for andre bioingeniører? Det kan være en morsom løsning på 
et praktisk problem, ervervelse av et nytt instrument, morsomme 
arbeidsmiljøtiltak eller noe som er viktig å huske på innenfor preanalyse eller 
pasientnær analysering. Da har dere mulighet til å ta over Instagram-kontoen 
til BFI. Vi har lav terskel! Alle små og store bidrag ønskes velkommen!  
Interessert? Kontakt audun.larsen@nito.no  

BROSJYRER OG POLICYMATERIELL 

Barn og blodprøvetaking 
Har du husket å bestille brosjyren «Barn og blodprøvetaking» til poliklinikken 
eller legekontoret? Eller kanskje du kan kjøpe inn og overraske 
barneavdelingen? Brosjyren finnes på følgende språk; Norsk, Nord-samisk, 
Engelsk, Polsk, Somali og Arabisk og kan bestilles via www.nito.no/barn. 

NITO BFIs øvrige brosjyrer og policydokumenter 
NITO BFI har brosjyrer og faglige ressurser tilgjengelig på nettsiden vår under 
Brosjyrer og dokumenter.  Driver du for eksempel opplæring av sykepleiere i 
blodprøvetaking? Sjekk ut «Faglig forsvarlig blodprøvetaking». Dette 
dokumentet beskriver krav til kunnskap om blodprøvetaking og preanalyse 
som anbefales for at blodprøvetaking skal kunne gjennomføres på en faglig 
forsvarlig måte. Er det materiell du ønsker deg som du ikke finner? Send oss 

en mail til bfi@nito.noog beskriv ideen din 😊😊  

VI TRENGER FLERE MEDLEMMER I UTVALGET 

Fra januar 2022 trenger utvalget to til tre nye medlemmer. Er du en faglig 
engasjert bioingeniør som jobber innenfor preanalyse, PNA eller 
selvtesting og kunne tenke deg å bidra inn i arbeidet, ber vi deg om 
å ta kontakt innen 1. november. Vi ser spesielt etter deg med kompetanse 
innen PNA fra sykehus/privat laboratorium og deg som jobber i 
primærhelsetjenetesten. Er du fra nord i landet er det ekstra pluss da vi ønsker 
mer geografisk spredning.  Utvalget har ca. fire møter i året. Du vil få være 
med på å utvikle fagområdet ved å planlegge kurs, kongresser, 
brosjyrer, nyhetsbrev samt påvirke politisk innen helse og utdanning.  

 
 
 
 

 
 

 
Kontakt oss 
E-post bfi@nito.no 
Direkte +47 22 05 35 66 
Mobil +47 95 93 12 58 
liv.kjersti.paulsen@nito.no 
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FRA INNBOKSEN 

Blodprøvetaking og gele fra ultralyd 
Spørsmål: Av og til får vi hjelp av hjelp av anestesi for å ta blodprøve med hjelp 
av ultralyd. De smører godt på med gel. Burde det da tas et kasteglass for å 
unngå kontaminasjon?  

Svar: Utvalget har fått hjelp av Astrid Mette Husøy – Haukeland 
universitetssykehus - som har gjort et raskt litteratursøk: «Jeg kan ikke se at 
det er publisert artikler om kontaminasjon fra gel i blodprøver. Derimot er det 
dokumentert at gelen kan være en kilde for bakterier dersom ultralyd 
instrumentet ikke desinfiseres godt. Kontaminasjon med gel i blodprøven er 
teoretisk mulig, men det foreligger i dag ingen dokumentasjon/studier som 
beskriver dette og om evt. kontaminasjons fører til interferens. Mengden 
ultralyd gel som overføres til blodprøven vil jeg anta er relativ liten, men det 
avhenger jo litt av hvor mye gel som er smurt på.  
Bruk av kasterør for å redusere eventuell forurensing høres fornuftig ut, men 
her trengs det mer forskning for å kunne si noe eksakt». 
 

Vaselin eller ikke vaselin? – that is the question 
Spørsmål: Bruker dere vaselin for at blodet lettere skal kunne samles opp ved 
kapillær prøvetaking? Vil påføring av vaselin før man stikker øke 
infeksjonsfaren? 

Svar: Flere fra utvalget svarer at de bruker vaselin. En svarer at det har påvirket 
celletellingen, og at de derfor har gått bort fra det.  

Har du noen opplysninger som kan være nyttig her – send en mail til 
bfi@nito.no og merk den med «vaselin».  

AKTUELLE ARTIKLER I BIOINGENIØREN OG DBIO 

Jeg ønsker ikke at en som deg skal ta blodprøve av meg 

To bioingeniører og en journalist tester spillet «Prøvetakingsmesteren» 

Prøvetaking med ultralyd er en succes 
 
Har du opplysninger som kan være interessant for tidsskriftet Bioingeniøren? 
Kontakt redaksjonen for forslag og ideer. 

 

SPESIALISTGODKJENNING FOR BIOINGENIØRER 
Vurderer du å bli spesialist?  Se digitalt informasjonsmøte om ordningen på 
NITO YouTube (opptak). Neste søknadsfrist er 15. januar 2022. 

 
Med vennlig hilsen  
Rådgiver Bioingeniørfaglig institutt 
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