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Bioingeniører

— Bioingeniører er autorisert helsepersonell og har et 
selvstendig ansvar for forsvarlig fagutøvelse

— Analyse og apparatur

— Veiledning og opplæring
— selvtesting/pasientnære analyser

— Bioingeniører som er i kontakt med pasienter må i 
større grad enn tidligere forventes å kunne gi 
informasjon om valg av analyser og utgi analysesvar 
direkte til pasienter

Fremtidstrender i bioingeniørfaget, Bioingeniørfaglig Institutt (NITO) 2014
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Kunnskapsbaserte tjenester

— Også arbeidsgruppe bioingeniør hevder at studentene 
møter kunnskapsbaserte tjenester i sine 
praksisstudier, og henviser til at prosedyrer er basert 
på kunnskapsbaserte praksis. 

— Det er viktig at studentene bevisstgjøres på dette

Kvalitet i praksisstudier, Universitets- og høgskolerådet 2016

Kunnskapsbasert 

• er å ta faglige avgjørelser 
basert på systematisk 
innhentet forskningsbasert 
kunnskap, erfaringsbasert
kunnskap og pasientens 
ønsker og behov i en gitt 
situasjonen



06.06.2016

4

Hva betyr det å «kvalitetssikre teoretisk 
kunnskap» ?

Forskningsbasert kunnskap

— Forskning er “kreativ virksomhet som utføres 
systematisk for å oppnå økt kunnskap”

— Forskning deles ofte inn i grunnforskning og anvendt 
forskning 

— Anvendt forskning er rettet mot bestemte 
praktiske mål eller anvendelser, mens 
grunnforskningen observerer fenomener eller 
fakta uten sikte på spesiell bruk

Vilje til forskning. St.meld. nr 20. 2004-2005
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Praksisbasert forskning

— Studien viser at det er flere områder bioingeniører 
etterspør mer forskning på. Temaene som anses som 
spesielt viktige har enten direkte tilknytning til utøvelse 
av arbeidsoppgaver for bioingeniøren i laboratorier, 
eller til spesielle utfordringer ved blodprøvetaking av 
pasienter.

Hva betyr det å «kvalitetssikre praksis» ?
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Kunnskapsbasert praksis

• er å ta faglige avgjørelser 
basert på systematisk 
innhentet forskningsbasert 
kunnskap, erfaringsbasert
kunnskap og pasientens 
ønsker og behov i en gitt 
situasjonen

Systems
Systemer

Summaries
Oppslagsverk og 

retningslinjer

Synopses of syntheses
Kvalitetsvurderte

systematiske oversikter

Syntheses
Systematiske oversikter

Synopses of single studies
Kvalitetsvurderte primærstudier

Single studies
Primærstudier

S-pyramiden
Olivenbrød
Det skreddersydde produktet

Brød
Det fordøyelige produktet

Mel
Det raffinerte produktet

Hvete
Råproduktet

Basert på: Haynes B. Evidence Based Nursing. 10(1):6-7, 2007
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“Clinical Practice Guidelines
are statements that include

recommendations intended to
optimize patient care. 

They are
informed by a systematic review of
evidence and an assessment of the
benefits and harms of alternative

care options“

Bred konsensus

Troverdige (kvalitetssikrede) 
faglige retningslinjer og

fagprosedyrer
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Helsebiblioteket
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Kunnskapsbasert praksis ?

— Venøs blodprøvetaking 

— Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI)

— Observasjonene og risikoanalyse viste at grad av 
etterlevelse er lav i Norge, og at de mest kritiske 
områdene er knyttet til pasientidentifikasjon og 
merking av prøveglass
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Aktuelt for bioingeniører?

Takk !

Takk til Toril Tefre og Kaare Magne Nielsen fra HiOA for 
innspill til denne presentasjonen
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