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

NYHETSBREV PREANALYSE OG PNA
FRA NITO BFIS RÅDGIVENDE UTVALG INNEN PREANALYSE OG PNA

OM NETTVERKET

NITO BFI Preanalyse og PNA er 
et nettverk av medlemmer med 
interesse for preanalyse og pasi-
entnær analysering. Deltakerne i 
nettverket oppfordres til å bruke 
hverandre til faglig utveksling. 
Send gjerne dette nyhetsbrevet 
videre til noen du tror kan ha in-
teresse i å være med i nettverket. 

Ta kontakt med oss dersom du 
har innspill til nyhetsbrevet, eller 
til saker som du mener kan være 
av interesse for nettverket. 

Kontakt oss
E-post bfi@nito.no
Telefon +47 22 05 35 00 

SAMMENSETNING AV NITO BFI  
PREANALYSE OG PNA 2022

Navn: Arbeidssted: Oppnevnt for:

Mia Helen Hansen Hjelle 
(leder)

Haukeland universitetssykehus, 
Fagbioingeniør ved preanalytisk 
seksjon, MBK og farmakologi

2021 og 2022

Hilde Fjeld Myrvold
Fürst Medisinsk Laboratorium.
Avdelingsleder for avdeling  
PasientService

2021 og 2022

Louise Myrland-Lysholm
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, Avd. MBK

2022 og 2023

Veronica Sommer 
St. Olavs hospital, Fagansvarlig 
preanalyse, Seksjon for Prøvetaking  
og Pasientnær analyse, Avd. MBK

2022 og 2023

Ann Cristin Amundsen
Finnmarkssykehuset, Klinikk Alta, 
Overbioingeniør

2022 og 2023

Sunniva Eikevåg
Stavanger universitetssykehus, 
Fagbioingeniør for prøvetaking  
og poliklinikk, Avd. MBK

2022 og 2023

Har du faglige spørsmål eller innspill til utvalget, send en e-post til bfi@nito.no 
og merk den «innspill NITO BFI Preanalyse og PNA».

HØSTENS KURS 
FRA NITO BFI PRE-
ANALYSE OG PNA

Pasientnær analysering –  
Scandic Nidelven Trondheim
Tid: 21. – 22. november 2022

Det blir stadig et større ønske om å  

tilby analyser nærmere pasienten. 

I dette kurset ser vi på noe av 

dagens tilbud, men vi ser også på 

utviklingen og framtiden innen  

pasientnære analyser. Her kan du 

lese mer og melde deg på!
Se for øvrig NITO BFIs kurskalender 
www.nito.no/bfikurs

https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/ingenior--og-teknologifag/pasientnar-analysering/


FRA INNBOKSEN

Blodprøvetaking av brystkreftopererte

Spørsmål: Vi har av og til brystkreftopererte som gir beskjed om at vi ikke kan 
ta blodprøve i arm hvor lymfeknuter er fjernet. Vet at dette var rutine før, men 
mener at det har blitt endret. Hvordan praktiseres dette på sykehusene?

Utvalget svarer: Ny forskning sier at det er trygt å ta prøve i armen og pasienten  
kan informeres om dette, se  Tverrfaglig informasjonsskriv for brystkreft- 
opererte pasienter. Dersom pasienten fortsatt ikke ønsker at prøven tas i  
armen, imøtekommes pasientens ønske.

Fordeling av EDTA-rør ved flere analyser

Spørsmål: Når vi mottar ett EDTA-rør som skal analyseres på flere  
instrument/analyser har vi hittil ventet på at analyse 1 er ferdig og godkjent 
før vi sentrifugerer og setter i gang med analyse 2. Dette kan forsinke  
prøvesvaret av analyse 2 med 1 døgn. Vi lurer derfor på om vi ikke skal  
dele EDTA-røret ved mottak slik at analyse 1 settes på samtidig som glass  
til analyse 2 settes til sentrifugering og analysering av EDTA-plasma.  
Vil denne delingen påvirke prøvematerialet på noe vis?

Utvalget svarer: EDTA-prøver som skal videre til andre undersøkelser bør ikke 
åpnes eller fordeles, med mindre dette er avklart med laboratoriet som utfører 
undersøkelsene.  Dersom prøven kan fordeles blandes EDTA-røret godt og  
fordeles på rør uten tilsetning. 

Hælstikk eller venøs prøvetaking på nyfødte?

Spørsmål: Er det mer smertefullt for et nyfødt, friskt barn å bli stukket  
kapillært i hælen sammenlignet med venøs prøvetaking, og finnes det noe  
litteratur som understøtter dette? Kan vi forsvare å gjøre hælstikk hvis det  
er mer smertefullt?  

Utvalget svarer: Flott at dette spørsmålet tas opp! Medlemmene i utvalget 
konkluderer raskt med at det er ulik praksis når det kommer til prøvetaking av 
nyfødte på helseforetakene de representerer. I dette spørsmålet har vi også 
søkt råd hos Brit Valaas Viddal som har jobbet mye med problemstillingen. 

Det finnes en metaanalyse som tar for seg forskning på området, Venepuncture  
versus heel lance for blood sampling in term neonates - Shah, VS - 2011 | 
Cochrane Library. I artikkelen konkluderes det med at hælstikk kan fram- 
provosere mer smerte enn venepunksjon. Samtidig krever korrekt utført  
venepunksjon rikelig trening for å gi trygge bioingeniører. For å opprettholde 
kompetansen må man stikke både premature og fullbårne babyer regelmessig. 
Det er ofte dette punktet som gjør at hælstikk fremdeles opprettholdes som 
normal praksis mange steder. 

Utvalget minner om at smertelindring er viktig uansett valg av prøvetakings- 
metode. Varm opp stikkstedet og gi eventuelt morsmelk/sukkervann for å avlede 
oppmerksomheten. Hvis det er mulig - ta prøven når babyen har fått mat.

«En god og mett liten krabat vil være mer fornøyd enn en baby som er sulten», 
Brit Valaas Viddal

Gjør plass til de nyutdannede i  
bioingeniørfelleskapet 

Hvordan står det til med  
laboratoriekvaliteten?

Møte helsesekretæren –  
laboratoriets førstelinje

Det er heldigvis ikke helt stille rundt 
diagnostisk samarbeidspartner

Informasjonsdilemmaer og  
taushetsplikt

Selvtesting i pandemien

Man må ikke bli gående for seg  
selv etter en traume

Årets bioingeniør: “Barnas stemme”

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

AKTUELLE 
ARTIKLER I 
BIOINGE- 
NIØREN

Valg i BFI

BFIs rekrutteringskomité er på jakt 
etter kandidater som vil stille til 
valg til fagstyret eller yrkesetisk råd. 
Vi søker kandidater som brenner 
for bioingeniørfaget og profesjonen 
vår. Vi leter etter bioingeniører som 
har lyst til å bidra og som ønsker 
å påvirke hva BFI skal jobbe med i 
årene fremover. 

Lyst til å stille, eller kjenner en bio- 
ingeniør som passer godt inn i rollen?  
Frist for å nominere kandidater er 
26. juni. Les mer om valget her. 

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/brystkreft/fysioterapi/tverrfaglig-informasjonsskriv
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001452.pub4/full?highlightAbstract=blood%7Cnewborn
https://www.bioingenioren.no/meninger/bfi/fagstyret-mener/2022/gjor-plass-til-de-nyutdannede-i-bioingeniorfellesskapet/
https://www.bioingenioren.no/meninger/ytring/hvordan-star-det-til-med-laboratoriekvaliteten/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2022/mot-helsesekretaren--laboratoriets-forstelinje/
https://www.bioingenioren.no/meninger/debatt/det-er-heldigvis-ikke-helt-stille-rundt-diagnostisk-samarbeidspartner/
https://www.bioingenioren.no/meninger/bfi/yrkesetikk/2022/informasjonsdilemmaer/
https://www.bioingenioren.no/meninger/bfi/fagstyret-mener/2022/selvtesting-i-pandemitiden/
https://www.bioingenioren.no/folk/2022/--man-ma-ikke-bli-gaende-for-seg-selv-etter-et-traume/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/arets-bioingenior-barnas-stemme/
https://www.bioingenioren.no/om-bioingenioren/om-bioingenioren/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2022/soker-bioingeniorer-som-brenner-for-fag-og-profesjon/


24. – 26. april 2023 blir det 
Nordisk bioingeniørkongress i 
hovedstaden. Da blir det faglig 
påfyll og spennende innhold 
tre dager til ende!

HOLD AV DATOEN!

SPESIALISTGODKJENNING FOR  
BIOINGENIØRER
Vurderer du å bli spesialist?  Se digitalt informasjonsmøte om ordningen 
på NITO YouTube (opptak). Neste søknadsfrist er 1. september 2022.

Med vennlig hilsen 
Rådgiver Bioingeniørfaglig institutt

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QOjkpEaUhwo&ab_channel=NITO
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/



