Årsrapport 2020 for RUFKA
Tittel på utvalg:

Rådgivende utvalg for kvalitetsutvikling og akkreditering (RUFKA)

Møter avholdt i 2020:

1.
2.
3.
4.

Leder:

Lena Oprand Heggelund

Medlemmer:

•
•
•
•
•
•
•

29.- 30.januar, Thon hotell Vika Atrium Oslo (fellessamling)
4. mai, Skype møte
22.september, Skype møte
19. november, Skype møte

Berit W. Revå, Patologiavdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Camilla Hynås Luhr, Avdeling for laboratoriemedisin, medisinsk
mikrobiologi, Vestre Viken HF, Drammen og Bærum sykehus
Line Nilsen Nygård, Noklus Trøndelag
Ida Marie Haugom, Fϋrst Medisinsk Laboratorium
Turid Fredriksen, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin St.
Olavs hospital
Kristine Lorgen, Laboratoriet, Haraldsplass Diakonale sykehus
Silje Strand Johannessen, Avd. for mikrobiologi, seksjon for
molekylærdiagnostikk, virologi og infeksjonsserologi, Oslo
universitetssykehus

Rådgiver i NITO BFI:

Eva Lisa Piiksi

Fagstyrets kontaktperson:

Frode Vågen

Utvalgets medlem av
spesialistkomiteen

•
•

Berit W. Revå, Patologiavdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Camilla Hynås Luhr, Avdeling for laboratoriemedisin, medisinsk
mikrobiologi, Vestre Viken HF, Drammen og Bærum sykehus (vara)

Høringer som utvalget har
vært med på å svare på:

•

RUFKA har mottatt flere høringer til orientering, og har gitt noen
tilbakemeldinger. RUFKA har ikke skrevet egne høringsuttalelser i
2020.

Budsjett og resultat:

Utvalgets budsjett 2020: kr. 84 000,Regnskap per 31.12.20: kr. 18 422,-

Rapporten er skrevet av:

Lena Oprand Heggelund

Kort om de viktigste sakene i 2020:
2020 ble et år med uforutsigbarhet og avlysning av fysiske møter, konferanser og nettverkstreff.
Programmet til Nettverkstreff og workshop var tidlig planlagt, og forelesere booket. Dessverre måtte
fysisk treff utgå og erstattes med digital gjennomføring.
RUFKAS møter har vært gjennomført via Skype, tema har i hovedsak vært nettverkstreff, revidering av
posterkriterier, pandemistituasjonen samt orienteringssaker. Møtene i RUFKA har vært av kortere
varighet enn normalt fordi de har vært gjennomført digitalt.

Møtefora 2020

Rådets mandat:
•

Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående kvalitetsutvikling og
akkreditering av medisinske laboratorier.

•

Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.

•

Opprettholde kontakten med Norsk Akkreditering (NA), blant annet for å være kjent med NAs
synspunkter vedrørende akkreditering av medisinske laboratorier i Norge og for å stimulere
kvalifiserte bioingeniører til å bidra med sin faglige kompetanse i NAs arbeid. Holde kontakten med
og samarbeide med andre aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner.

•

Vurdere konsekvensen for yrkesgruppen når nye standarder planlegges og innføres. Søke å
påvirke utviklingen og implementeringen av standarder som får innvirkning på bioingeniørenes
yrkesutøvelse.

•

Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende
kvalitetsutvikling.

•

Videreføre og videreutvikle arbeidet med kontaktnettet og kvalitetsforum på internett for
kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier.

•

Arrangere og videreutvikle nettverkstreff / faglige kurs i kvalitetsarbeid og akkreditering.

Kommentarer til hovedsaker og mandatet:
•

RUFKA har hatt fokus på kvalitetsarbeid og gjeldende krav ved akkreditering av medisinske
laboratorier. RUFKAs medlemmer har også bidratt med innspill til svar på faglige spørsmål fra BFImedlemmer innen utvalgets fagområder.

•

Berit Revå er medlem i Spesialistkomiteen. Nettsidene om spesialistgodkjenning er oppdatert, blitt
veldig gode. Man kan nå velge om man vil dele kunnskap og la sin fordypningsoppgave bli
tilgjengelig for alle som er interessert

•

To av RUFKA sine medlemmer har hatt oppdrag i regi av Norsk akkreditering i 2020 (tekniske
bedømmere), Berit W. Revå og Turid Fredriksen.

•

RUFKA holdes orientert om BFIs representasjon nasjonalt og internasjonalt.

•

RUFKA har i 2020 sendt 3 nyhetsmailer til RUFKA-nettverket, dette administreres av Eva Lisa
Piiksi.

•

Kvalitetsforumet på internett http://nito.osigraf.no/ vedlikeholdes av RUFKA. Ansvar for driften er
ivaretatt av Synnøve Nævdal, tidligere medlem av RUFKA og Eva Lisa Piiksi, seniorrådgiver BFI.
Utvalgte saker legges også ut på BFIs Facebook-side for å profilere kvalitetsforumet og for å nå ut
til flere.
Kvalitetsforumet brukes i liten grad, og det er besluttet at forumet nå skal utgå.

•

RUFKA arrangerte i år digitalt Nettverkstreff, med tema IVDR og fleksibel akkreditering. Berit Revå
var møteleder.

•

RUFKA skal også samarbeide om å arrangere kvalitetskurs sammen med Anne Grændsen,
tidligere ansvarlig for medisinske laboratorier og ledende bedømmer i Norsk Akkreditering.
Planlagte kurs er dessverre utsatt.

Saker som bør følges videre:
•

•
•
•

Programmet for det opprinnelige nettverkstreffet var tidlig planlagt, og forelesere avklart. Flere av
disse følges opp med tanke på programmet for 2021.Foreslåtte tema for nettverkstreff er Covid-19
og forbedringsarbeid, for workshop er forslått tema kompetansestyring og kompetanseportalen.
Gjennomføre kurs i samarbeid med Anne Grændsen. Planlagt kurs er «Kvalitetskontroll og
måleusikkerhet», ny dato er 10.-11. mars 2021.
Ferdigstille arbeidet med å revidere og formidle posterkriteriene.
Opprette en lukket Facebook-gruppe for BFI medlemmer som arbeider innen kvalitetssikring og
akkreditering. Sekretær i RUFKA og en kollega i BFI vil være administratorer og medlemmene i
RUFKA vil ha redigeringsmuligheter. Dette for å erstatte kvalitetsforumet.

Kommunikasjon
Kvalitetsforum på internett http://nito.osigraf.no/ (Avvikles)

Representasjon i nasjonale og internasjonale fora
•

•
•

•

Ida Marie Haugom er medlem i en internasjonal arbeidsgruppe som reviderer ISO 15189. Det er
åtte grupper som arbeider med revisjonen, Ida Marie Haugom deltar i gruppen Quality
management. Den nye versjonen skal samsvare mere med ISO 17025 og revisjonen skal være
ferdig i 2022.
Fagmøte for sykehus- og private laboratorier, 11.-12. mars, Solstrand Hotel og bad, Os
https://tinyurl.com/thu65cb. Kristine Lorgen deltok.
IFBLS World Congress of Biomedical Laboratory Science 2020, opprinnelig dato 1.-5. september
2020, København, Danmark. Ny dato 24.-28. august 2021. Line Nilsen nygård deltar på vegne av
RUFKA og stiller med poster.
Turid Fredriksen deltok på vegne av RUFKA på fagutvalgssamlingen 24. september

Bilder fra møter/konferanser/kongresser:
Digital gjennomføring av Nettverkstreff 2020. Evalueringen var positiv fra 66 respondenter. Noen
tekniske utfordringer med lyden.

Nye medlemmer oppnevnt for perioden 2021 og 2022:
Lena Oprand Heggelund går ut av RUFKA fra nyttår etter eget ønske.
Forslag til nytt medlem er Ann Kristin Lindgaard.
For Spesialistkomiteen stiller Turid Fredriksen som representant og Berit Revå som vara.

Aktuelle lenker / eventuelt:
Presentasjoner fra nettverkstreffet:

program-kvalitetsarb 4.-fleksibel-akkredite 1.-informasjon-fra-bf 3.-fra-ivdd-til-ivdr---i 2.-espen-kibsgard-pr
eid-i-medisinske-laboratorier-2-november-2020.pdf
ring-og-erfaringer-fra-remote-bedomming-under-covid-19-beate-brekke-hellerud.pdf
is-radgivende-utvalg-for-kvalitetssikring-og-akkreditering-rufka-berit-wallem-reva.pdf
ndustriperspektiv-tove-ofstad.pdf
osjekt---veileder-til-implementering-av-ivdr-i-helse-sor-ost_2020-11-

