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SAMMENSETNING AV RUPPAS 2021 

Fire av RUPPAS sine åtte medlemmer stilte til gjenvalg og ble oppnevnt av 
fagstyret til en ny toårsperiode. Mia Helen Hansen Hjelle fortsetter som leder 
av utvalget. 

Navn: Arbeidssted: Oppnevnt for: 

Mia Helen Hansen 
Hjelle (leder) 

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

2021 og 2022 

Helga Aasen Osvoll  
Førde sentralsjukehus 
Kvalitetsleder ved avdeling for 
medisinsk biokjemi og blodbank.  
 

2020 og 2021 

Hilde Fjeld Myrvold 

Fürst Medisinsk Laboratorium 
Avdelingsleder for avdeling 
PasientService  
 

2021 og 2022 

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

2021 og 2022 

Randi Rekkebo 
Noklus, Sykehuset Levanger, 
Laboratoriekonsulent 
 

2021 og 2022 

Silje B. Brobakken  
Sykehuset Innlandet Gjøvik, 
Overbioingeniør preanalyse og PNA 
koordinator, Avdeling for medisinsk 
biokjemi 

2020 og 2021 

Veronica Sommer  

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

2020 og 2021 

Wenche Grøtan 
Melhus legesenter 
Kontorleder 
 

2020 og 2021 

GIKK DU GLIPP AV STREAM SENDINGER? 

RUPPAS har arrangert tre digitale lunsjforedrag det siste halvåret som har 
vært veldig populære. Her har du lenke til opptak hvis du ikke hadde 
muligheten til å se de «live».  

• Antigen hurtigtest for covid-19  
• Blodprøvetaking av barn 
• Stikkredde barn og bruk av lystgassen Livopan  

BFI planlegger fortløpende digitale lunsjforedrag. Følg med på 
www.nito.no/bfikurs for oppdatert informasjon. 

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 RUPPAS 

 

 

 

 

https://youtu.be/zE_sn5_A8jI
https://youtu.be/LV8Mo_Dv0To
https://youtu.be/LV8Mo_Dv0To
http://www.nito.no/bfikurs


HÅPER VI SEES I OKTOBER! 

Denne høsten håper RUPPAS at det endelig blir 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 19. og 20. oktober. Stikkord for kurset er retningslinjer for 
blodprøvetaking - kommunikasjon - bruk av tvang - myke møter - barn - kultur 
- debriefing - etikk - juss og praksis. Vi krysser fingrene for gjensyn denne 
høsten! 

BROSJYREN BARN OG BLODPRØVETAKING  

Nå tilgjengelig på flere språk  
RUPPAS sin brosjyre om barn og blodprøvetaking finnes nå på flere språk.  

• Nord-samisk 
• Engelsk 
• Polsk 
• Somali 
• Arabisk 

Brosjyren er laget på barnas premisser og vi håper den kan være med å 
forberede barn og voksne som ledsager barnet i blodprøvetakingssituasjonen. 
Brosjyren er kostnadsfri og kan bestilles via www.nito.no/barn .  

PLEKSIGLASS I FLERE FORMER 

Det er blitt laget mange kreative løsninger med pleksiglass for å beskytte 
prøvetakere rundt i Norge. Vi er så heldig å ha fått mange bildebidrag fra dere i 
nettverket og her har vi laget en liten collage. 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

http://www.nito.no/barn
mailto:bfi@nito.no
mailto:liv.kjersti.paulsen@nito.no


FOSTERDIAGNOSTIKK OG NIPT PRØVER  

Senhøstes 2020 kom helsedirektoratet med nye nasjonale retningslinjer for 
fosterdiagnostikk, såkalte NIPT tester (Non-Invasiv Prenatal Testing).  Av og til 
henvender gravide seg til prøvetakingsenheten for å få tatt og sendt en NIPT 
test. De nye retningslinjene har en viktig presisering når det gjelder hvem som 
kan rekvirere slike tester: 

• Bare godkjente virksomheter kan rekvirere NIPT tester. Det stilles strenge 
krav til hvilke virksomheter som kan godkjennes, blant annet fordi 
virksomheten skal kunne ivareta og veilede den gravide. Det er kun aktører i 
spesialisthelsetjenesten som kan bli godkjent, ikke fastleger. 

• Det betyr at dersom den gravide kommer med rekvisisjon fra en fastlege 
om NITP test, eller har med et prøvetakingskit fra testtilbyder i Sverige, skal 
vedkommende henvises til en godkjent virksomhet. 

Her kan du lese mer om Helsedirektoratets retningslinjer 

AKTUELLE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 
Nyskapende blodprøveprosjekt i Østfold 

Bør klassiske parametere i anemiutredninger fjernes? 

Høgskolen i Innlandet skal utdanne bioingeniører 

Bioteknologien gir makt til å kontrollere evolusjonen 

73 bioingeniører ble koronasmittet i 2020 

Artikkelen «Anskaffelse og implementering av laboratorieautomasjon ved 
Sykehuset i Vestfold», vant fagartikkelprisen for 2020. 

Har du opplysninger som kan være interessant for tidsskriftet Bioingeniøren? 
Kontakt redaksjonen for forslag og ideer. 

 

SPESIALISTGODKJENNING FOR BIOINGENIØRER 
Vurderer du å bli spesialist? 11. mars arrangerer vi digitalt informasjonsmøte 
om ordningen. Meld deg på her! Du kan også ta en titt på nettsidene våre om 
spesialistgodkjenning. Ikke nøl med å sende en mail eller ringe om du har 
spørsmål.  

Neste søknadsfrist er 1. april 2021.  

 
Med vennlig hilsen  
Rådgiver Bioingeniørfaglig institutt 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/bioteknologi/fosterdiagnostikk
https://www.helsedirektoratet.no/tema/bioteknologi/fosterdiagnostikk
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/nyskapende-blodproveprosjekt-i-ostfold/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/hogskolen-i-innlandet-skal-utdanne-bioingeniorer/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/73-bioingeniorer-ble-koronasmittet-i-2020/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/fagartikkelprisen-for-2020-gar-til-vestfold/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/fagartikkelprisen-for-2020-gar-til-vestfold/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/dopingtest-uten-ordinar-provetaking/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/dopingtest-uten-ordinar-provetaking/
https://www.bioingenioren.no/om-bioingenioren/om-bioingenioren/
https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/ingenior--og-teknologifag/spesialistgodkjennng/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/spesialistgodkjenning-for-bioingeniorer/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/
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