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BLODPRØVETAKING AV BARN 

I samarbeid med yrkesetisk råd arrangerte RUPPAS digitalt kurs om 
blodprøvetaking av barn 20. oktober. Det var stor interesse for temaet 
og her kan du se opptak fra kurset https://youtu.be/LV8Mo_Dv0To. Det 
vil bli gjort tilgjengelig en film med praktiske demonstrasjoner av 
blodprøvetaking av barn. Denne utgikk dessverre i kurset på grunn av 
sykdom.  

RUPPAS tar sikte på å arrangere et todagers kurs i 
blodprøvetaking høsten 2021 hvor vi går mer i 
dybden på både det tekniske og etiske i forhold til 
blodprøvetakingen.  

Brosjyren «BARN og blodprøvetaking» 
RUPPAS har laget en brosjyre om barn og blodprøvetaking. 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. Det er mulig å bestille 
mellom 100 – 1000 eksemplarer pr. prøvetakingsenhet/avdeling/legekontor.  

Kahoot om etiske dilemma i blodprøvetakingen 
I samarbeid med yrkesetisk råd har RUPPAS laget en kahoot med etiske 
dilemma i blodprøvetakingen. Etisk refleksjon i grupper er en fin måte å 
forberede seg på utfordrende situasjoner. Du finner kahooten ved å logge 
deg på kahoot.com og følge denne lenken 
https://create.kahoot.it/v2/share/etiske-dilemma-i-
blodprvetakingen/aa9c6917-a16d-4679-b25b-77db8b1dc503  

DIGITALE KURS 2021 

RUPPAS skal fortsette å formidle faglig relevant stoff via digitale 
plattformer i 2021. Vi har flere tema på ønskelisten:  

• Antigen hurtigtest for covid-19 
• Bruk av lystgass i forbindelse med prøvetaking av barn 
• Elektronisk identifisering av pasient 
• Selvtesting – NITOs samarbeid med Forbrukerrådet 
• Prehospital test av laktat for å avdekke sepsis 

Følg med på nito.no og nyhetsbrev for fortløpende informasjon om BFIs 
kurstilbud.  

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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NOKLUS HAR UTVIKLET TO E-LÆRINGSKURS OM COVID-19 

Noklus har utviklet e-læringskurs om laboratorieprøver i forbindelse 
med covid-19 (for leger) og ett for prøvetaking (for alle som skal utføre 
prøvetaking). Kursene er også tilgjengelige for de som ikke er deltakere 
av Noklus. Kursene finner du på noklus.no  

ANTIGEN HURTIGTEST COVID-19  

I samarbeid med Noklus prøver Bergen legevakt ut antigen hurtigtester 
som kan gi svar på om du er smittet av korona på 15 minutter. 
Antigentestene påviser viruset direkte, men er normalt mindre sensitive 
enn PCR analyser. Svarene på hurtigtestene sammenlignes med de 
ordinere testene på Haukeland universitetssykehus for å se om 
resultatene samsvarer. RUPPAS er spent på å se resultatene av 
utprøvingene og hvilke erfaringer Noklus og legevakten har gjort seg 
underveis.  

ERFARINGER FRA PRØVETAKINGSENHETER I KORONATID 

RUPPAS erfarer at mange har laget gode tilpasninger ved 
prøvetakingsenhetene slik at blodprøvetakingen er trygg både for 
prøvetaker og pasient. Mange har montert pleksiglass som fysisk 
beskyttelse, andre bruker visir og munnbind eller har gjort egne 
tilpasninger. RUPPAS oppfordrer alle til å gjøre løpende 
risikovurderinger i takt med smittetrykket.  

Korrekt bruk av munnbind 
Det er slettes ikke alle pasienter som tropper opp på legekontoret eller 
på prøvetakingsenheter med munnbindet korrekt på. En og annen 
helsearbeider kan nok også trenge en påminnelse. Det kan være en god 
idé å henge opp en plakat som viser hvordan det skal gjøres. Her er en 
plakat laget av Folkehelseinstituttet om korrekt bruk av munnbind.  

NITO BFIS 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! 

BFI ETABLERER EGET NETTVERK FOR BIOINGENIØRER I PHT 

BFI ønsker å kunne samle interessant stoff for deg som jobber i 
primærhelsetjenesten i eget nyhetsbrev. Nettverket vil også brukes for 
å kunne gi relevant informasjon fra BFI, eller få tilbakemelding på saker 
som angår legekontor, lokalmedisinske sentre eller sykehjem. Jobber du 
i primærhelsetjenesten vil du få en egen e-post fra BFI om dette.  

 
 
 
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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FOSTERDIAGNOSTIKK OG NIPT PRØVER  

NIPT står for Non-Invasiv Prenatal Testing og er en metode som gjør det 
mulig å analysere fosterets genetiske egenskaper ved hjelp av cellefritt 
føtalt DNA i blodprøve fra mor. Fra 1. juli 2020 kunne godkjente 
virksomheter tilby NIPT i Norge, men bare til gravide som har indikasjon 
for fosterdiagnostikk etter norske retningslinjer. Foreløpig utføres ikke 
metoden i Norge, men av og til henvender gravide seg i 
prøvetakingsenheten for å få tatt og sendt prøven. RUPPAS savner 
tydelige retningslinjer knyttet til dette, og håper det blir mer klarhet 
når helsedirektoratet legger fram nye nasjonale retningslinjer i løpet av 
november.  

Helsedirektoratet kommer med nye nasjonale 
retningslinjer knyttet til fosterdiagnostikk i november 

Du kan lese mer om NITP og fosterdiagnostikk i 
Bioteknologirådets tidsskrift Genialt.  

AKTUELLE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

Dopingtest uten ordinær prøvetaking 

Økt oppmerksomhet om pressede laboratorier 

Målet er en hurtigtest som kan skille hjerneblødning fra blodpropp 

Biobanking av prøver fra pasienter med covid-19 

Designet egen pleksiglasskjerm til poliklinikken  

NTNU har lagd modell for profylaktisk testing 

Bioingeniøren oppfordrer bioingeniører til å bidra med hurtig 
informasjons- og kunnskapsutveksling om koronavirus. Har du 
opplysninger som kan være interessant for tidsskriftet? Kontakt 
redaksjonen for forslag og ideer. 

 

ØNSKER DU Å SØKE OM SPESIALISTGODKJENNING? 
BFI har oppdatert sidene om spesialistgodkjenning slik at det skal bli 
enda enklere å søke. Ta en titt på de nye sidene, og 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 
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