
Slik økte studentenes kompetanse i kvalitetsarbeid  
 

Alle 3.-års studenter ved Bioingeniørutdanningen ved OsloMet  
har følgende læringsmål: 
 

• Kunnskap: beskrive aktuelle kvalitetssikringssystem og drøfte 
bioingeniørens ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet 
 

• Mål: få innsikt i laboratoriets rutiner for kvalitetssikring og 
kvalitetskontroll 
 

 

Studenter  
i arbeid med 
intern 
revisjon: 
Dokumenter 
sjekkes mot  
ISO 15189-
standarden  

Kvalitetsarbeid - felles teoretisk gjennomgang: 
• Kvalitetsstyringssystem 
• Forbedringsarbeid 
• Intern revisjon 

Slik gjennomføres interne revisjoner: 
Temaet velges ut fra avdelingens plan for interne revisjoner.  
Revisjonstypen «vertikal revisjon» benyttes på en analyse eller en prosess. 
Studentene er aktivt med på å utforme varsel, sjekklister, avvik og rapport. 
I den grad de selv ønsker, deltar de også med å stille spørsmål i intervjuene 
under revisjonen. 
 

Kvalitetsuken ble først igangsatt ved seksjon Medisinsk mikrobiologi i 2015. Seksjon Blodbank kom med året etter.  
Kvalitetslederne ved de to seksjonene har hatt hovedansvaret for innhold og gjennomføring. Opplegget er som følger: 

Kvalitetsuke for 3.-års bioingeniørstudenter 

Utarbeidet av Camilla H. Luhr, kvalitetsleder, Avd. for laboratoriemedisin, Mikrobiologi, sbluhc@vestreviken.no  
og Marit B. Hovind, kvalitetsleder, Avd. for laboratoriemedisin, Blodbank, sbhovm@vestreviken.no  

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 

Kvalitetsarbeid – felles teoretisk 
gjennomgang: 

Intern revisjon forberedelse: 
• aktuelle prosedyrer leses 
• sjekkliste utarbeides 

Intern revisjon gjennomføring: 
• vertikal revisjon på en analyse 
• avvik og forbedringsforslag 

formidles på sluttmøte 

Intern revisjon etterarbeid:  
• revisjonsfunn registreres i 

avvikshåndteringssystemet 
• revisjonsrapport skrives 

Intern revisjon varsel sendes 
aktuell seksjon 

Metoder  

Studenten  
i arbeid  
med intern 
revisjon: 
Sjekk av  
loggperm  
for utstyr 

Studentene har vært svært fornøyde med Kvalitetsuken og anbefaler at den videreføres.  
Seksjoner i Vestre Viken HF som har ansatt disse studentene, gir tilbakemelding på at de har god kvalitetskompetanse. 
Tips og tilbakemeldinger fra studentene tas med i utarbeidelsen av neste års kvalitetsuke. 

19 bioingeniørstudenter har siden 2015 deltatt i Kvalitetsuken i Vestre Viken HF.   
Evaluering ble gjennomført i mars 2019 og  7 studenter  ga tilbakemelding.  
   

 «Veldig spennende uke med mye nyttig og viktig informasjon som revisjoner, 
akkreditering, ROS-analyse, validering/verifisering av metoder». 
 

 «Dette var noe av det mest lærerike jeg var med på i løpet av mine 
praksisperioder. Som dere skjønner kan jeg ikke få fullrost dette nok, og jeg 
håper dere kan tipse/lære andre laboratorier som har studenter i praksis å 
gjennomføre en «kvalitetsuke». 

    
Oppsummering 

Ikke 

enig 

Enig Svært 

enig 

Jeg var fornøyd med opplæringen 
gjennom Kvalitetsuken som 
inkluderte intern revisjon 

  

1 6 

Jeg har hatt nytte av opplæringen 
gjennom Kvalitetsuken i mitt 
arbeid som bioingeniør senere 

1  3 3 

KONKLUSJON 

 Evaluering av Kvalitetsuken fra studentene  

Mål 
Bidra til at bioingeniørstudentene som har praksis hos oss får best mulig  
kunnskap om kvalitetsarbeidet i laboratoriene gjennom en Kvalitetsuke.  

Bakgrunn 


