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RUPPAS 2020 

BFI er stolte av å kunne presentere en bred sammensetning av 
utvalget RUPPAS som skal være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs 
medlemmer i saker angående preanalyse, pasientnær analysering og 
selvtesting.  

Sammensetning 

Navn: Arbeidssted: Oppnevnt for: 

Mia Helen Hansen 
Hjelle (leder) 

Haukeland universitetssykehus, 
Fagbioingeniør ved preanalytisk 
seksjon, Medisinsk biokjemi og 
farmakologi 

2019 og 2020 

Silje B. Brobakken 
(ny) 

Sykehuset Innlandet Gjøvik, 
Overbioingeniør preanalyse og PNA 
koordinator, Avdeling for medisinsk 
biokjemi 

2020 og 2021 

Wenche Grøtan 
Melhus legesenter 
Kontorleder 
 

2020 og 2021 

Louise Myrland  
Sørlandet sykehus Arendal, 
Fagbioingeniør, preanalytisk enhet, 
Laboratorieavdelingen 

2019 og 2020 

Hilde Fjeld Myrvold 
Fürst Medisinsk Laboratorium 
Leder for avdeling PasientService  
 

2019 og 2020 

Helga Aasen Osvoll  

Førde sentralsjukehus 
Kvalitetsleder ved avdeling for 
medisinsk biokjemi og blodbank.  
 

2020 og 2021 

Randi Rekkebo 
Noklus, Sykehuset Levanger, 
Laboratoriekonsulent 
 

2019 og 2020 

Veronica Sommer 
(ny) 

St. Olavs hospital, Fagansvarlig 
preanalyse, Seksjon for Prøvetaking 
og Pasientnær analyse, Avdeling for 
Medisinsk Biokjemi 

2020 og 2021 

Ny leder 
Hils på Mia Helen Hansen Hjelle – ny leder av 
RUPPAS.  
Mia var ferdig utdannet bioingeniør i Bergen 
i 2006 og har jobbet med histologi, 
transfusjonsmedisin, molekylærbiologi, PNA 
og nå preanalyse. I dag er hun 
fagbioingeniør med ansvar for automatisert 
prøvemottak og nestleder ved preanalytisk 
seksjon. Hun er opptatt av kvalitet og 
viktigheten av preanalyse og HMS i 

hverdagen vår. Privat har Mia samboer og to små jenter. 

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 

 
 

 

 



KURSANBEFALING 

Strømmekurs i biobanking 
Mandag 16. mars inviterer BFI til gratis kurs i biobanking. Du kan 
følge kurset live på din egen PC eller samle kolleger til et lite 
ettermiddagsseminar på arbeidsplassen.  Mer om kurset og 
påmelding finner du her  

Blodprøvetaking – en god opplevelse for alle involverte 
I samarbeid med yrkesetisk råd arrangerer RUPPAS kurs i 
blodprøvetaking 20. og 21. Oktober i Oslo. Kurset er foreløpig ikke 
åpen for påmelding, men hold av dagene! Kurset vil gi både etiske 
og praktiske verktøy for bioingeniører og andre som tar blodprøver. 
Stikkord for kurset er kommunikasjon - bruk av tvang - myke møter - 
barn - kultur - debriefing - etikk - juss og praksis.  

FAGPROSEDYRE «BLODKULTUR - PRØVETAKING» 

RUPPAS og RUFMIK (Rådgivende utvalg for mikrobiologi) har 
samarbeidet om nasjonal fagprosedyren innen «Blodkultur – 
prøvetaking». Prosedyren har vært på høring i flere helseforetak og 
er nå sendt til godkjenning. Du vil finne den under «ferdige 
fagprosedyrer» på Helsebiblioteket.no under når den er publisert. 

Visste du at det er laget en robot som kan ta venøse 
blodprøver? En gruppe fra RUTGERS - University of New 

Jersey USA, har laget roboten og mener den kan ta 
blodprøver like godt eller bedre enn et menneske. Du kan 

lese om saken i RUTGERS TODAY eller lese hele den 
publiserte klinisk utprøving i tidsskriftet «Technology».  

AKTUELLE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

Hb Aalesund – en ny hemoglobinvariant funnet hos norsk pasient 

Interferens i immunologiske metoder – erfaringer fra en laboratoriehverdag 

Modernisering med tralle-PC og samhandlingstavle 

Læringsprosesser og kultur på arbeidsplassen 

Ida er med på å gi ISO-standardene en «makeover» 

ØNSKER DU Å SØKE OM SPESIALISTGODKJENNING? 
Nå kan du registrere deg og få personlig rådgivning. Husk at neste 
søknadsfrist er 1. april 2020.  

Med vennlig hilsen  
Rådgiver Bioingeniørfaglig institutt 

 

 

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

 
 

 

https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/ingenior--og-teknologifag/strommekurs-i-biobanking/
https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/?subject=243958
https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/?subject=243958
https://www.rutgers.edu/news/new-robot-does-superior-job-sampling-blood
https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2339547819500067
https://www.bioingenioren.no/fag/provesvaret/hb-aalesund--en-ny-hemoglobinvariant-funnet-hos-norsk-pasient/
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-i-praksis/2019/interferens-i-immunologiske-metoder--erfaringer-fra-en-laboratoriehverdag/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/modernisering-med-tralle-pc-og-samhandlingstavle/
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-originalartikkel/laringsprosesser-og-kultur-pa-arbeidsplassen/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2019/ida-er-med-pa-a-gi-iso-standarden-for-medisinske-laboratorier-en-makeover/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/spesialistgodkjenning-for-bioingeniorer/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/
mailto:bfi@nito.no
mailto:liv.kjersti.paulsen@nito.no
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