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Velkommen til bioingeniørkongress! Her fristes det med seks 
parallelle fagsesjoner og spennende program. Se spesielt på 
programmet for pasientnær analysering onsdag 22., Samling for 
bioingeniører i primærhelsetjenesten torsdag 23. og preanalyse 
fredag 24. mai som alle arrangeres av RUPPAS. Alt om påmelding og 
priser finner du her https://www.nito.no/bioingeniorkongressen-
2019/ 

Postere og frie foredrag 
På kongressen blir det anledning til å melde inn frie faglige foredrag 
samt postere. Her får du muligheten til å presentere eget arbeid, 
masteroppgave, forskningsprosjekter og lignende. Abstrakt til poster 
sendes bfi@nito.no. Frist for innsending av abstrakt til poster er 15. 
februar 2019. Husk at du kan søke om å få stipend fra Studiefondet 
hvis du stiller med poster eller fritt foredrag. Da kan du få dekket 
deltageravgiften. 

VISSTE DU AT GENETISK SELVTESTING TAR AV? 

Når du sender inn en spyttprøve kan du få svar i e-post om dine 
genetiske forfedre, hvor raskt du bryter ned alkohol eller om du har 
tørr eller flytende ørevoks. Men du kan også få informasjon om 
alvorlige sykdommer. Er folk forberedt på å motta informasjon om 
at de sannsynlig vil utvikle alzheimer eller at biologisk far ikke er 
den de tror? Tenker de over at de samtidig tester seg for sine barn 
og nære familie. 

Genetiske selvtester var det nest mest solgte produktet 
på Amazon på Black Friday i 2018 

I desember 2018 holdt Bioteknologirådet et frokostseminar om 
emnet. Her kan du se opptaket.  

OM NETTVERKET 
RUPPAS-nettverket er et 
nettverk av medlemmer med 
interesse for preanalyse, 
pasientnær analysering og 
selvtesting. 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 RUPPAS 

https://www.nito.no/bioingeniorkongressen-2019/
https://www.nito.no/bioingeniorkongressen-2019/
mailto:bfi@nito.no
http://www.bioteknologiradet.no/2018/12/frukostseminar-om-genetiske-selvtestar-blir-stroyma-pa-bioteknologiradet-si-facebookside/?fbclid=IwAR0XLQXVLHUZBwE_gLW3gffGuAd5xJ61oIAVq3NrlDSz2U1JlrfHa8wsJuQ


HUDDESINFEKSJON 

De fleste blodprøvetakere har lært å desinfisere stikkstedet med 
sirkulerende bevegelse i økende diameter. Utgangspunktet for denne 
praksisen er ikke kjent. I den siste oppdateringen av CLSI standarden 
for venepunksjon er anbefalingen endret på bakgrunn av ny 
erfaringsbasert kunnskap. Det anbefales nå at man desinfiserer 
huden ved å gni tupferen frem og tilbake over stikkstedet. Kilden til 
ny kunnskap kommer fra tidsskriftene Infection Control Today, 
Critical Care Nursing Quarterly og American Society of Microbiology 
opplyser CLSI. Kun lenken fra sistnevnte tidsskrift er direkte lenke 
til artikkelen 

NYE SAKER PÅ DISKUSJONSFORUMET 

Preanalyse - Blodprøvetaking og bruk av tvang. Er det noen som har 
retningslinjer eller prosedyrer for blodprøvetaking i vanskelige 
situasjoner der man for eksempel må bruke tvang? Se svarene her 
http://nito.osigraf.no/emne/blodprovetaking-og-tvang/ 

Vi oppfordrer dere til å legge inn spørsmål eller svare/kommentere 
tidligere emner. Husk at om du lurer på noe, er det helt sikkert flere 
som lurer på det samme! Her finner du BFIs diskusjonsforum. 

AKTUELLE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

PNA – Mulighetens arena  

Skal dere anskaffe nytt pasientnært laboratorieutstyr på sykehus? 

Analyser som blir utført av helsepersonell nær pasienten kalles pasientnær 
analysering 

Akkreditering og kvalitetssikring av pasientnær analysering ved 
Rikshospitalet 

Fyllingsgradens innvirkning på hematologiske parametre 

Vi skal IKKE droppe blodprøvetakingen! 

ØNSKER DU Å SØKE OM SPESIALISTGODKJENNING? 
Nå kan du registrere deg og få personlig rådgivning. Husk at neste 
søknadsfrist er 1. april.  

 

Med vennlig hilsen  

Sekretær RUPPAS – Rådgiver Bioingeniørfaglig institutt 

 
Huddesinfeksjon med sirkulær bevegelse er ut. 

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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