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PREANALYSE OG PNA BIOINGENIØRKONGRESSEN 2019 

RUPPAS stilte med et populært program på Bioingeniørkongressen 
som tiltrakk seg mange tilhørere. Det ble blant annet forelest om 
myter og sannheter om preanalyse, online legetjenester, 
selvmonitorering av diabetes, kommunikasjon i vanskelige 
situasjoner og PNA i krig og fred. To unge «sykehusproffer» ga oss 
klare tilbakemeldinger om hvordan barn bør møtes av bioingeniøren 
i prøvetakingssituasjonen: «Si navnet ditt, vær varm og gi tid. 
Kjærlighet er sykt effektivt!» 

Gikk du glipp av kongressen? Foredrag fra kongressen finner du om 
du følger lenken.  

Nytt kurs innen blodprøvetaking og etikk 
RUPPAS planlegger flunkende nytt BFI kurs sammen med Yrkesetisk 
råd. Kurset skal gi både etiske og praktiske verktøy for bioingeniører 
som tar blodprøver. Stikkord for kurset er retningslinjer for 
blodprøvetaking - kommunikasjon - bruk av tvang - myke møter - 
barn - kultur - debriefing - etikk - juss og praksis. Kurset planlegges 
for høsten 2020. Det er bare å glede seg! 

CLSI STANDARD - POINT OF CARE TESTING 

Mange av dere er kjent med CLSI (The Clinical & Laboratory 
Standards Institute) og standardene som utarbeides innenfor ulike 
fagområder. Standarden, guidelines og databaser fra CLSI brukes 
verden over som bakgrunnsmateriale for protokoller, 
arbeidsprosesser og prosedyrer. Mer om standarder og produkter fra 
CLSI finner du om du følger lenken https://clsi.org/. BFI synes det er 
viktig at også det norske fagmiljøet er med å utvikle standardene. 
Du kan være bidragsyter som «member» eller «contributor». Spør 
oss gjerne om du vil vite hva det innebærer. 

 

Nå trenger CLSI hjelp til å utvikle standard innenfor «Point of care testing».      
Meld deg som bidragsyter! 

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 
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INFORMASJONSMATERIELL PÅ FLERE SPRÅK 

Noklus har veiledningsmateriell knyttet til prøvetaking på flere 
språk. Veiledningene finner du på www.Noklus.no  «Min side»  
Brukernavn og Passord  Laboratorieprosedyrer  Pasientveiledninger 

VI TRENGER NYE MEDLEMMER TIL RUPPAS! 

Fra januar 2020 trenger RUPPAS to 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 med undertegnede snarest og før 8. november. VI ser 
spesielt etter deg med kompetanse innen pasientnær analysering i 
denne omgang. Utvalget har ca. fire møter i året. Du vil få være 
med på å utvikle fagområdet ved å planlegge kurs, kongresser, 
brosjyrer og annet informasjonsmateriell, samt påvirke politiske 
prosesser innenfor helse og utdanning. 

AKTUELLE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

Blodprøvetakerens dilemma: Hva gjør du når barnet er redd for å ta 
blodprøve? 

Ulydige bioingeniører er bra for barna 

PNA i krig og fred 

Sykehusproffene «Kjærlighet er sykt effektivt» 

Preanalyse i patologi 

Bioingeniørkongressen og bioingeniører i primærhelsetjenesten  

Diagnostisk samarbeid i akuttmottaket 

Innovasjonsprosjekt St. Olavs hospital - Urinprøven 

Utføres urinundersøkelser i sykehus ifølge nasjonale retningslinjer? 

Bioingeniørene trenger skikkelige rutiner for debrifing etter 
utfordrende hendelser på jobb 

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  

Sekretær RUPPAS – Rådgiver Bioingeniørfaglig institutt 

 
Veiledningsmateriell fra Noklus 

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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