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SAKER RUPPAS JOBBER MED 

Det har vært noen krevende uker i mars og april. Nye rutiner og 
retningslinjer knyttet til covid-19 har kommet på løpende bånd. Det 
har vært flere diskusjoner innad i RUPPAS, blant annet når det kommer 
til smittevern og håndtering av prøver og prøvetaking. 

Smittevern  
Inneholder prøvematerialet koronavirus? 
Det er begrenset kunnskap om hvilke kroppsvæsker som kan spre covid-
19. I en undersøkelse av 200 covid-19 pasienter i Kina ble det ikke 
funnet virus i urinprøvene som ble undersøkt, men ubetydelige 
virusmengder i blod og moderate virusmengder i fæces og sekret fra 
luftveiene. Det virker derfor hensiktsmessig å særskilt vurdere risiko 
knyttet håndtering og analysering av fæces og materialer fra 
luftveiene.  

Bør man beskytte seg når man tar prøver av pasienter uten 
luftveissymptomer? 
Når smittetrykket øker i befolkningen så er det hensiktsmessig å 
beskytte ansiktet mot dråpesmitte. Blodprøvetaking er en 
arbeidsoppgave som utføres tett på pasienten og det er ikke lett å 
unngå ansikt-til-ansikt kontakt. Flere og flere har derfor laget løsninger 
med pleksiglass ved prøvetakingsstasjoner eller bioingeniøren bruker 
visir under prøvetaking. 

Hva med staseslangen? 
Nå er tiden inne for å vurdere bruk av engangsstase eller at 
staseslangen hører til pasientrommet. Her kan du lese mer om hvordan 
de innførte stase til hver pasient ved Gjøvik sykehus . 

Opplæring av annet helsepersonell i blodprøvetaking 
For å redusere kontaktflaten mellom covid-19 pasienter og 
helsepersonell lærer bioingeniører over det ganske land opp 
sykepleiere og annet helsepersonell i blodprøvetaking. Opplæring i 
blodprøvetaking krever et godt opplæringsprogram og gode 
læringsressurser. RUPPAS minner om policydokumentet «Faglig 
forsvarlig blodprøvetaking» som beskriver krav til kunnskap for at 
blodprøvetaking skal kunne gjennomføres forsvarlig. Dessuten har 
Noklus utarbeidet et e-læringsprogram for blodprøvetaking. Tips oss 
gjerne om du har andre forslag til gode læringsressurser. 

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://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762997
http://www.dbio.dk/Nyheder/Sider/Sundhedsstyrelsen-anbefaler-nu-plexiglasskaerme-og-visirer-til-bioanalytikere.aspx
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/hver-pasient-har-egen-staseslange/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/hver-pasient-har-egen-staseslange/
https://www.nito.no/contentassets/118ba6e1484b4964bde608ff9734aff6/faglig-forsvarlig-blodprovetaking-web.pdf
https://www.nito.no/contentassets/118ba6e1484b4964bde608ff9734aff6/faglig-forsvarlig-blodprovetaking-web.pdf
https://www.noklus.no/


 

Hurtigtester for covid-19 
RUPPAS har fulgt med på i utviklingen av hurtigtestmarkedet for covid-
19. Noklus har prøvd ut elleve ulike hurtigtester (antistofftester) for 
koronavirus og det er tre tester som skiller seg positivt ut. Her kan du 
lese hele rapporten fra Noklus. Det er likevel viktig å understreke at dette 
er tester som kan egne seg til bruk på legekontor og er ikke som 
selvtester. 

NITO BFI HAR LAGET EN SAMLESIDE MED KORONASTOFF 

På nettsiden til BFI om koronavirus finner du relevante lenker til FHI, 
arbeidstilsynet og Helsedirektoratet og dessuten artikler om koronatesting, 
bioingeniører i media, smittevern og om internasjonalt samarbeid. Tips oss 
gjerne om innhold som kan være av interesse for siden! 

SLIK HAR LEGEKONTORENE RUSTET SEG MOT COVID-19 

Bioingeniører og annet helsepersonell er ofte de første i møte med 
covid-19 pasientene. For å redusere smitterisiko har innsatsgruppa for 
allmennleger laget tips om hvordan man kan organisere legekontor 
under covid-19 - Innsatsgruppas anbefalinger kan du lese her. 

AVLYSTE ELLER UTSATTE KURS 

Blodprøvetaking – en god opplevelse for alle involverte 
Kurset i blodprøvetaking som etter planen skulle holdes 20. og 21. 
Oktober i Oslo AVLYSES. Det er med tungt hjerte at yrkesetisk råd og 
RUPPAS må avlyse dette kurset da de vet det er mange interesserte. 
BFI vil prioritere kurset i 2021, men foreløpig er ingen dato satt. 
Høsten 2020 vil likevel RUPPAS dele en et par digitale smakebiter av 
kurset. Nærmere informasjon kommer. 

Verdenskongressen for bioingeniører IFBLS 2020  
På grunn av covid-19 pandemien blir verdenskongressen for 
bioingeniører, som etter planene skulle holdes i København i 
september 2020, flyttet til 24.– 28. august 2021.  

FAGPROSEDYRE «BLODKULTUR - PRØVETAKING»  

Den nasjonale fagprosedyren innen «Blodkultur – prøvetaking» 
utarbeidet av bioingeniører fra RUPPAS og RUFMIK og utgitt av Helse 
Førde finner du nå på helsebiblioteket.no. 

Her finner du fagprosedyren «Blodprøvetaking blodkultur» 
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E-post bfi@nito.no 
Direkte +47 22 05 35 66 
Mobil +47 95 93 12 58 
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https://www.noklus.no/media/uzhkst0u/report_1-1_covid19_rapidtests_noklus_2020.pdf
https://www.noklus.no/media/uzhkst0u/report_1-1_covid19_rapidtests_noklus_2020.pdf
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/korona/
https://www.legeforeningen.no/contentassets/c5fdb38de8a84b79bac72062df1e9e0f/organisering-av-legekontor-under-covid19_v1.0.pdf
https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/blodkultur-provetaking
mailto:bfi@nito.no
mailto:liv.kjersti.paulsen@nito.no
https://ifbls2020.org/


 

PREANALYSE OG KLINISKE STUDIER 

Selv om viktigheten av preanalytisk kvalitet i rutinemessig diagnostikk 
er mer og mer anerkjent legges det foreløpig mindre vekt på nøyaktig, 
ytelse og standardisering av preanalytiske feilkilder i kliniske studier. 

Hvordan man skal håndtere de forskjellige preanalytiske trinnene 
mangler i mange kliniske studieprotokoller, og det er heller ikke 
publisert kunnskapsbasert veiledere. For å fylle dette gapet har 
European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
(EFLM) utgitt en spesifikk sjekkliste for å forhindre preanalytiske 
diagnostiske feil i kliniske studier (PREDICT). Sjekklisten finner du her 
PREDICT: a checklist for preventing preanalytical diagnostic errors in 
clinical trials 

AKTUELLE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

Tre hurtigtester for koronavirus skiller seg positivt ut 

Covid-19 og smittevern: Bioingeniører må sikres et forsvarlig arbeidsmiljø 

Noklus tilbyr fri tilgang til e-læringskurs for bioingeniørstudenter 

Hver pasient har egen staseslange 

Modernisering med tralle-PC og samhandlingstavle 

Kan droppe å ta flere tusen blodprøver  

Bioingeniøren oppfordrer bioingeniører til å bidra med hurtig 
informasjons- og kunnskapsutveksling om koronavirus. Har du 
bioingeniørfaglige problemstillinger knyttet til covid-19? Kontakt 
redaksjonen for forslag og ideer. 

 

ØNSKER DU Å SØKE OM SPESIALISTGODKJENNING? 
Nå kan du registrere deg og få personlig rådgivning.  

Husk at neste søknadsfrist er 1. oktober 2020.  

 

 
Med vennlig hilsen  
Rådgiver Bioingeniørfaglig institutt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.degruyter.com/view/journals/cclm/58/4/article-p518.xml?tab_body=fullHtml-69327
https://www.degruyter.com/view/journals/cclm/58/4/article-p518.xml?tab_body=fullHtml-69327
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/tre-av-elleve-hurtigtester-for-koronavirus-skiller-seg-positivt-ut/
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-kronikk/covid-19-bioingeniorer-ma-sikres-et-trygt-og-forsvarlig-arbeidsmiljo/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/noklus-tilbyr-fri-tilgang-til-e-laringskurs-for-bioingeniorstudenter/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/hver-pasient-har-egen-staseslange/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/hver-pasient-har-egen-staseslange/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/modernisering-med-tralle-pc-og-samhandlingstavle/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/modernisering-med-tralle-pc-og-samhandlingstavle/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2019/kan-droppe-a-ta-flere-tusen-blodprover/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/sars-cov-2--covid-19-vi-onsker-faglige-bidrag/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2020/sars-cov-2--covid-19-vi-onsker-faglige-bidrag/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/spesialistgodkjenning-for-bioingeniorer/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/
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