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FRA REDAKSJONEN

Å skrive er å utvikle faget
HVERT ÅR deler Bioingeniøren ut to priser til de 
beste faglige artiklene i tidsskriftet i året som gikk. 
Vinnerne for 2022 offentliggjøres i denne utgaven, du 
kan lese om dem på side 14 og 15.

FAGARTIKKELPRISENE er et uttrykk for hvor 
viktig vi mener det er at bioingeniører formidler 
kunnskapene sine på trykk. Det er 15 år siden 
Bioingeniøren ble godkjent som vitenskapelig 
tidsskrift. En av tidsskriftets mest 
sentrale funksjoner er å være 
en plattform for publisering av 
bioingeniørfaglig forskning – på 
norsk.

DE VITENSKAPELIGE artiklene 
er viktige, men det er også 
alle de andre fagartiklene. For 
flertallet av fagartikler er jo ikke 
fagfellevurdert forskning. Og 
disse artiklene, små og store, 
er gjerne tett på arbeidshverdagen: Et overraskende 
prøvesvar, innføringen av et nytt analysetilbud 
eller en omorganisering på laboratoriet – temaene 
kan være mange. Rundt om i landet sitter det 
sikkert mange bioingeniører og jobber med noe det 

kunne vært skrevet en artikkel om. Redaksjonen i 
Bioingeniøren arbeider hver eneste dag med mål 
om å inspirere flere av disse bioingeniørene til å ta 
tastaturet fatt.

MEN VI VET at det står ikke bare på oss i bladet – 
og heller ikke kun på bioingeniørene på landets 
mange laboratorier. Arbeidsgiverne må også ville 
at bioingeniører skal formidle, skrive artikler og 

forske. Det må være en kultur på 
laboratoriet og hos ledelsen, for 
at slik aktivitet blir verdsatt, at 
det blir satt av tid til det, ja – at 
det ses på som selvsagt at dette er 
noe bioingeniører skal drive med.

DET SNAKKES MYE om at det 
 er harde tider på syke hus
laboratoriene. Det er mange 
oppgaver og for få til å gjøre dem. 
Det skal spares penger. Men 

det er utrolig viktig at faglig utvikling, forskning og 
publisering ikke blir en enkel salderingspost å gripe 
til i slike situasjoner.

På sikt blir det som å sage over grenen man sitter 
på. n

Godt samarbeid i Innlandet
«JEG ELSKER tverrfaglig samarbeid!». Ordene 
tilhører en paramedic fra Innlandet, og den han 
samarbeider med er Heidi Kolseth, bioingeniør 
med diagnostisk samarbeidspartner som en del 
av stillingsbeskrivelsen sin. Det dreier seg om et 
prosjekt der ambulansetjenesten i Innlandet måler 
laktat for å avdekke sepsis hos pasientene. Kolseth og 
laboratoriet ble koblet på prosjektet for å få orden på 
kvaliteten på målingene. Nå er det på stell, og du kan 
lese mer om det på side 1619.

KONSEPTET diagnostisk samarbeidspartner (DSP) 
handler om å bringe bioingeniørkompetansen 
ut fra laboratoriet, til de andre avdelingene og 
yrkesgruppene på sykehuset. Kolseth ble for åtte år 
siden landets første bioingeniør med DSP som tittel. 
Hun startet med å invitere seg selv til fagdager og 
møter. Etter hvert ble det mer og mer vanlig at det var 
hun som ble invitert.

Forhåpentligvis kan slike eksempler på godt og nyttig 
samarbeid friste flere sykehus til å prøve ut DSP. n

Rundt om i lan-
det sitter det sikkert 
mange bioingeniører 
og jobber med noe det 
kunne vært skrevet 
en artikkel om.

SVEIN A. LILJEBAKK

ansvarlig redaktør
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AKTUELTAKTUELT

Pa ra sitt på vist i  
Norge for før ste gang

 ■ Echi no coc cus canadensis 
G10 er på vist i en elg som 
ble skutt i StorElv dal i Inn
lan det, mel der Ve te ri nær
insti tut tet. Det te er det før
ste kjen te til fel let av ak ku rat 
den ne pa ra sit ten i Norge.

Echi no coc cus canadensis 
er en ben del mark i arts
kom plek set Echi no coc
cus granulosus sensu lato, 
som in klu de rer ti for skjel
li ge ge no ty per og er delt i 
fem un der ar ter. Det te arts
kom plek set kal les hun
dens dvergbendelmark. Ulv 
og hund er ende ver ter, og 
hjor te dyr er mel lom vert. 
Hunde dy re ne blir smit tet 
når de spi ser rå inn mat.

Smit te de mel lom ver ter 

ut vik ler pa ra sitt blæ rer i ind
re or ga ner, spe si elt lun ge ne, 
der som de får i seg pa ra sitt
egg. Men nes ker kan også 
bli smit tet, ved å få i seg egg 
som skil les ut i ho ved ver
tens av fø ring. Syk dom men 
(cys tisk ekinokokkose) kan 
føre til or gan ska de når pa ra
sitt blæ re ne vok ser. Ut vik
lin gen av blæ re ne tar må ne
der, el ler år.

Hun dens dverg bendel
mark er for skjel lig fra 
re vens dvergbendelmark 
– Echi no coc cus mul ti lo cu la
ris, som er mest al vor lig for 
men nes ker av de to.
Kil de: vetinst.no (Ve te ri nær in sti tut tet har 

på vist eki no kok ker på en elg i Inn lan det)
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Tu ber ku lo se smit te i Ro ga land
 ■ Seks per so ner har tes tet po si

tivt for tu ber ku lo se, et ter at det 
ble på vist stor fe tu ber ku lo se 
(Mycobacterium bovis) hos en ku 
som ble slak tet i no vem ber 2022. 
Fore lø pig er det ikke fast slått med 
sik ker het at det drei er seg om 
smit te fra kua til men nes ker.

Stor fe tu ber ku lo se smit ter pri
mært mel lom dyr, men kan også 
smit te til men nes ker. Van lig ste 
smit te må te fra dyr til men nes ker, 
er gjen nom inn tak av upas teu ri sert 
melk og mel ke pro duk ter.
Kil de: fhi.no (Fle re på vis te til fel ler av tu ber ku lo se

smit te)

Øst-Finnmarks enes te 
re spi ra tor plass kan bli 
stengt

 ■ Hel se Nord skal spa re pen ger. Som et inn
sparings til tak, kan den døgn be man ne de re spi
ra tor plas sen på sy ke hu set i Kir ke nes bli fjer net. 
Næ rme ste sy ke hus med til sva ren de til bud vil da 
være Ham mer fest, 50 mil unna, skri ver VG.

Kon se kven se ne av å ta ned in ten siv nivå et 
ved sy ke hu set skal un der sø kes. Sty ret i 
Finnmarkssykehuset får sa ken til be hand ling i 
mars.

Re gje rin gen opp lys te i en pres se mel ding 13. 
feb ruar at de vil gi 2,5 mil li ar der eks tra til sy ke
hu se ne i for bin del se med re vi dert na sjo nal
bud sjett for 2023. Pen ge ne skal kom me i til legg 
til pris og lønns jus te ring av bud sjet tet. Hel se 
Nord vil få næ rm ere 310 mil li o ner av eks tra
bevilg nin gen.

Iføl ge VG har Hel se Nord imid ler tid et inn
spa rings be hov på hele 1,1 mil li ar der kro ner.
Kil de: vg.no (In ten siv plas sen i Kir ke nes kan ryke – Wan ja (65) fryk ter 

hun må rei se 80 mil)
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Nye med lem mer i Bio in gen iø rens  
re dak sjons ko mi té

 ■ Bio in gen iø ren har en re dak sjons ko mi té 
som fun ge rer som råd gi ven de or gan for 
re dak tø ren. Ko mi te en opp nev nes for tre 
år, og føl ger fag sty rets valg pe ri oder. Fra og 
med ja nu ar 2023 har re dak sjons ko mi te en 
føl gen de med lem mer:

 ■ Ma rit Næss, bio ingeniør og Phd. 
Ar beids sted: HUNT – Hel se un der sø kel sen 
i NordTrøn de lag.

 ■ Runa Ma rie Grim holt, bio ingeniør og 
Phd. Ar beids sted: OsloMet og Oslo uni ver
si tets sy ke hus.

 ■ Hil de Olsen Tros ten, bio ingeniør i tur
nus. Ar beids sted: Uni ver si tets sy ke hu set 
NordNorge (Trom sø), me di sinsk bio kje mi.

 ■ Han ne Braa then, bio ingeniør og MSc. 
Ar beids sted: Hau ke land uni ver si tets sy ke
hus og Norsk ak kre di te ring.

 ■ Fri da Eng strøm, bio ingeniør. Ar beids
sted: Fürst Me di sinsk La bo ra to ri um, pa to
lo gi.

Ut gi vers re pre sen tant: 
Kaja Ma ri en borg, fag sty re le der, 
Bioingeniørfaglig in sti tutt (BFI). Bio
ingeniør og MSc, uni ver si tets lek tor ved 
bio ingeniør ut dan nin gen, OsloMet.

Ma rit Næss og Kaja Ma ri en borg satt i 
ko mi te en også i for ri ge pe ri ode.

Gjen nom snitt lig må neds lønn var drøyt 49 000 kro ner i fjor

 ■ Iføl ge Sta tis tisk sen tral by rå var gjen
nom snitt lig må neds lønn for bio in gen iø
rer 49 090 kro ner i 2022. Sy ke plei e re, som 
i snitt har mer i ure gel mes si ge til legg enn 
bio in gen iø rer, had de en gjen nom snitts lønn 

på 51 020 kro ner. Ra dio gra fers gjen nom
snitt li ge må neds lønn var 50 310 kro ner.

Tal le ne om fat ter både hel og del tids an
sat te.
Kil de: ssb.noç

Fürst øns ker  
fle re opp ga ver

 ■ – Pri va te må få lov til å gjø re 
mo le ky læ re ana ly ser, sier Ying 
Chen, me di sinsk di rek tør ved 
Fürst Me di sinsk La bo ra to ri um, 
til nettavisen Medwatch.

Slike ana ly ser er sen tra le i per
son til pas set be hand ling.

– I dag stil ler vi pri mær diag
no se, der et ter vi de re sen des vevs
ma te ri a let med kreft dia gno se 
til uni ver si tets sy ke hu se ne – slik 
at de kan gjø re den mo le ky læ re 
ana ly sen. Det te tar mye leng re 
tid, pa si en ter ven ter og be hand
ling kan for sin kes, hev der Chen.

Hå vard Eb be stad, ad mi nist re
ren de di rek tør for Fürst, me ner 
at de pri va te la bo ra to ri e ne også 
bur de få ut fø re kreft scree ning.

– Screen ing un der sø kel ser bur
de leg ges på an bud, med en krav
spe si fi ka sjon for å sik re kva li te
ten. Så bur de de som kan gjø re 
det ri me ligst mu lig vin ne kon
trak ten, sier han.
Kil de: medwatch.no (Fürst me ner de bur de få gjø

re mer: – Spar på lo gi stik ken og spar pen ger)

Cir ka 500 på meld te til 
nor disk bio ingeniør-
kon gress (NML)

 ■ Per 10. feb ruar var det næ rm
ere 500 som had de meldt seg på 
NMLkon gres sen, som ar ran ge
res på Cla ri on Ho tel The Hub i 
Oslo sent rum, 24.26. ap ril.

Cir ka 200 har meldt seg på alle 
tre da ge ne.

Pro gram met for kon gres
sen er til gjen ge lig på nito.no/
bioingeniorkongressen2023

Fra venst re: Han ne Braa then, Ma rit Næss, Kaja Ma ri en borg, Runa Ma rie Grim holt, Fri da Eng
strøm og Hil de Olsen Tros ten. 
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Be man nings kri se 
ul mer i Hau ge sund 
I fjor slut tet én av fire 
an sat te ved me di sinsk 
bio kje mi på Hau ge sund 
sjukehus. Tak ket være 
ny an set tel ser er kri sen 
av ver get – enn så len ge. 

Av Frøy Lode Wiig 
FRI LANS JOUR NA LIST 

– Det ser ly se re ut nå enn i høst. Vi har 
fått an satt tre nye bio in gen iø rer og fått 
inn fle re hel se sek re tæ rer. Det blir mye 
opp læ rings an svar på de er far ne, men vi 
hå per og tror at vi skal kom me oss gjen
nom det te, sier Sil je 
Ha ralds ei de. 

Hun er bio ingeniør 
og ver ne om bud ved 
Av de ling for me di sinsk 
bio kje mi, Hau ge sund 
sjukehus. 

Av de lin gen tel ler 
drøyt 40 an sat te. I fjor 
sa hele 12 bio in gen i
ø rer og hel se sek re tæ rer opp stil lin ge ne 
sine. Noen gikk til and re av de lin ger på 
sy ke hu set, noen til le ge kon tor, to til pri
vat næ rings liv. Ver ne om bu det me ner høy 
ar beids be last ning over tid er en stor del 
av år sa ken. 

– Grunn be man nin gen er for lav. Det er 
ikke sam svar mel lom opp ga ver og res sur
ser. Vi har fått mer å gjø re, men ikke fle re 
folk. Ar beids pres set har økt de siste åre
ne, me ner Ha ralds ei de. 

Er fa rin ge ne fra Hau ge sund er det 
ny es te inn slaget i en len ge vars let 
be man nings kri se. I over ti år har NITO 
ad vart om kom men de bio ingeniør man
gel. Nå er den her. 

– Vi mer ker bio ingeniør man ge len bok
sta ve lig talt på krop pen, un der stre ker 
Ha ralds ei de. 

De er ikke ale ne. I høst måt te la bo ra to
ri et ved Nord lands sy ke hu set Ves ter ålen 

hol de nat te stengt for di det rett og slett 
ikke var bio in gen iø rer å opp dri ve. Fø de
av de lin gen på Stok mark nes ble ned gra
dert til fø de stue.

Skrin ne sø ker bun ker 
Me di sinsk bio kje mi i Hau ge sund skal 
ut ly se fle re stil lin ger. Ut ford rin gen er å 
få tak i kva li fi ser te sø ke re. Sø ker bun ke ne 
er sjel den vel dig tyk ke. Ver ne om bu det 
hå per fle re bio in gen iø rer vil bli fris tet av 
jobb i kyst by en. 

– Vi har et flott la bo ra to ri um og et 
kjem pe bra ar beids mil jø. Vi står på og 
drar las set sam men. Det er sto re mu lig
he ter for fag lig ut vik ling, og vi har fle re 
stil lin ger som fagbioingeniører, re kla me

rer hun. 
I 2021 flyt tet av de lin

gen til et topp mo der ne 
la bo ra to ri um i nytt 
sy ke hus bygg. Flyt te pro
ses sen var kre ven de, 
med nye sy ste mer og 
nytt ut styr. Det nye la bo
ra to ri et har døgn drift, 
med tre kvelds vak ter 

og én nat te vakt. I hel ge ne er det bare to 
an sat te på jobb om kvel den. 

– Be man nin gen er skå ret til bei net. Vi 
er vel dig sår ba re med tan ke på syk dom 
el ler an net fra vær. An sat te strek ker seg 
langt for å dek ke opp le di ge vak ter, men å 
job be mye over tid i lan ge pe ri oder er ikke 
bæ re kraf tig. Til slutt or ker ikke folk mer, 
un der stre ker Ha ralds ei de. 

En kel te an sat te har 2300 ti mer over tid i 
lø pet av året. Be last nin gen blir sær lig høy 
på noen av de med lang farts tid på av de lin
gen, som også må ta an svar for opp læ ring. 

– Vi er vel dig gla de for våre nye an sat te, 
men de tren ger opp læ ring. Vi mis tet mye 
spe si al kom pe tan se med alle de som for
svant i fjor, på pe ker Ha ralds ei de.

Sik rer pau se 
Av de lin gen har tatt grep for å hind re yt ter
li ge re fra fall. Blant an net har de stengt 

Grunn be man
nin gen er for 

lav. Det er ikke sam
svar mel lom opp ga ver 
og res sur ser

NITO oppfordrer: 

Ikke jobb  
gratis overtid! 
– Det er viktig at du får 
betalt for den jobben du 
gjør. Det innebærer alle 
timer og minutter som du 
er på arbeidsplassen din, 
sier Brynhild Asperud, 
leder i NITO Spekter. 

Hun mener det må ropes varsko om 
enkelte arbeidsgiveres praksis rundt 
overtid, og ber tillitsvalgte over hele 
landet om å sjekke rutiner og eventu
elt ta et oppgjør med arbeidsgiver. 

Skriv overtid 
Det er ikke galt å skrive overtid, sier 
Asperud, og understreker at det er vik
tig at ressursbruken blir dokumentert 
og bidrar til å vise de faktiske kostna
dene for helseforetakene. 

– Ansvaret for finansieringen av 
lønn til nødvendig overtidsarbeid lig
ger ikke på deg som arbeidstaker, sier 
Jan Pieter Groenhof, direktør for for
handlings og arbeidslivsavdelingen 
i NITO. 

Han minner om at å ikke skrive 
overtid, er å bidra til en kultur hvor 
det forventes at man jobber ekstra  
uten kompensasjon. 

Sjekk tariffavtalen 
Overtidsarbeid skal være pålagt og 
avtalt mellom arbeidsgiver og arbeids
taker. 

– Noen ganger er det likevel slik at 
overtid er pålagt, selv om sjefen ikke 
direkte har sagt det til deg. Dersom 
du for eksempel analyserer prøver 
som ikke kan vente ved arbeidstidens 
slutt, vil det være naturlig at det skri
ves overtid uten direkte pålegg, sier 
 Groenhof. 

Han oppfordrer arbeidstakere til å 
sjekke hvordan overtid er regulert i 
tariffavtalen, slik at de vet hva de har 
krav på. n
Kilde: nito.no (Sørg for å få betalt for alle timene dine – 

skriv overtid) 
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po li kli nik ken for blod prø ve ta king i lun
sjen. Da sik rer de at an sat te fak tisk får tatt 
en pau se i lø pet av da gen, sam ti dig som de 
får et fel les mø te punkt. Per so  nal mø te ne 
har vært få de siste åre ne. I lun sjen har de 
nå mu lig het til å ha mø ter, in tern un der vis
ning el ler rett og slett bli bed re kjent. 

– Fel les mø te punk ter er sær lig vik
tig for de ny an sat te. Vi øns ker også å ha 

mu lig het til å få fag lig 
på fyll. Det er godt å bli 
ut ford ret på noe an net 
enn hvor fort vi kan løpe, 
sier spesialbioingeniøren.

Ing vill Hy stad Ky vik er 
kli nikk di rek tør for me di
sins ke tje nes ter og be red
skap i Hel se Fon na. Hun 
be kref ter at man ge av 

av de lin ge ne i hel se fo re ta ket har hatt 
stort ar beids press over tid, og vi ser til et 

høyt an tall inn leg gel ser og pan de mi som 
år sa ker. Di rek tø ren er godt klar over at 
det te har ført til stort trykk på la bo ra
to rie tje nes te ne, og at 
man ge med ar bei de re 
har job bet mye over tid. 

– Det er ikke en øns
ket si tua sjon. Over
tids bruk og til tak for å 
re du se re be last nin gen 
på en kelt per so ner er 
noe vi ser på sam men 
med le de re, til lits valg te 
og ver ne om bud. Ut ford rin gen er sam
men satt, og jeg er glad for sam ar bei det vi 
har, sier Hy stad Ky vik.

Pri ori te rer re krut te ring
Kli nikk di rek tø ren un der stre ker at 
re krut te ring har høy pri o ri tet hos le del
sen. 

– Til gang på bio in gen iø rer er som kjent 
en na sjo nal ut ford ring. Vi job ber tett med 
per so nal av de lin gen om hva vi kan gjø

re for å øke re krut te
ring og be hol de de som 
er i jobb hos oss. Det te 
ar bei det på går nå, så det 
er for tid lig å si noe om 
hvil ke kon kre te til tak vi 
vil iverk set te, sier hun. 

Hy stad Ky vik un der
stre ker også at det er 
gjort end rin ger for å let

te ar beids pres set på me di sinsk bio kje mi, 
blant an net ved å re du se re åp nings ti den 
på po li kli nik ken og fær re run der med 
blod prø ve ta king. 

– Jeg er im po nert over tje nes te ne og 
kva li te ten la bo ra to ri e ne har le vert i en 
pres set si tua sjon, på pe ker kli nikk di rek
tø ren. n
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– Vi mer ker bio ingeniør man ge len bok sta ve lig talt på krop pen, sier ver ne om bud Sil je Ha ralds ei de. 

Jeg er im po nert 
over tje nes te ne 

og kva li te ten la bo ra
to ri e ne har le vert i en 
pres set si tua sjon

Klinikk direktør 
Ingvill Hystad 
Kyvik.
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Velkommen til Høstkonferansen i Mikrobiologi 2023
Laboratoriemedisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset Bodø inviterer til konferanse 20.-21. september
Hvor: Scandic Havet, Tollbugaten 5
Deltakeravgift: 3800,- inkludert lunsj og pauseservering (+ festmiddag 750,- pr. person)
Vi oppfordrer til å bidra med poster/plakat! Frist for innsending av abstrakt: 21. august 2023

Les mer og meld deg på: nordlandssykehuset.no/mikrobiologi

Påmeldingsfrist: 
20. juni 2023

Høstkonferansen i Mikrobiologi 2023

NITO om Hel se per so nell kom mi sjo nens rap port:

– For lite om å be hol de da gens ansatte
 ■ Det blir man ge flere 

eldre og fær re i yr kes ak
tiv al der de kom men de 
ti åre ne.

 ■ Hel se tje nes ten kan ikke 
be man ne seg ut av ut ford
rin ge ne.
Av Svein A. Lil je bakk 
AN SVAR LIG RE DAK TØR

Det er bud ska pet i den re gje rings opp
nevn te Hel se per so nell kom mi sjo nens 
rap port «Tid for hand ling».

Kom mi sjo nen me ner det går en gren se 
for hvor man ge som kan job be med hel se, 
før det ikke sblir folk nok til and re vik ti ge 
sam funns opp ga ver. Kom mi sjo nen me ner 
også at det ikke er en løs ning å hen te mye 
ar beids kraft fra ut lan det til hel se sek
to ren. Da re krut te rer man fra land som 
selv tren ger hel se ar bei de re. Dess uten er 
det be red skaps mes sig uklokt å gjø re seg 
av hen gig av per so nell som plut se lig kan 
rei se til ba ke til hjem lan det.

Rap por ten, som ble lagt frem tors dag 
2. feb ruar, pe ker på at det kan gjø res en 
rek ke til tak på man ge om rå der. Noen 
eks emp ler er:

 ■ Ut re de sy ke hus struk tu ren
 ■ Opp ga ve de ling
 ■ Mer hel tids ar beid
 ■ Inn fø ring av tek no lo gi og di gi ta le løs

nin ger som re du se rer per so nell be ho vet
 ■ Bed re pri ori te ring. Unn gå over be

hand ling og unød ven di ge tje nes ter

– Mis ter kri tisk kom pe tan se
I en pres se mel ding i for bin del se med 
kom mi sjo nens rap port, skri ver NITO at 
kom mi sjo nen «pe ker for mye på at det 
må spa res og for lite på hvor dan vi kan 
sik re at da gens an sat te får kom pe tan se
løft og blir væ ren de i det off ent li ge».

NITO me ner at sy ke hus la bo ra to ri
e ne i dag ram mes av un der be man ning 
og kom pe tan se flukt. Et ferskt eks em pel 
er bio ingeniør man ge len som re du ser te 
pa si ent til bu det ved Nord lands sy ke hu set 
Ves ter ålen.

– Vi har al le re de be gynt å mis te kri tisk 
kom pe tan se blant bio in gen iø re ne. Ved 
å la bioingeniørfaglig kom pe tan se være 
re pre sen tert der be slut nin ge ne tas vil vi 
kun ne være med å gjø re klo ke valg i diag
nos tikk, be hand ling og im ple men te ring 
av ny tek no lo gi, sier BFIs fag sty re le der, 
Kaja Ma ri en borg.

I sine inn spill til kom mi sjo nen har 
NITO lagt vekt på kom pe tan se he ving og 
livs lang læ ring, bruk av bio in gen iø rer 
som dia gnos tis ke sam ar beids part ne re, at 
sy ke hus la bo ra to ri e ne må ha mu lig het til 
å ta i bruk ny tek no lo gi og at det er nød
ven dig å bru ke lønn som vir ke mid del for 
å be hol de med ar bei der ne i hel se sek to
ren. n

– Vi har al le re de 
be gynt å mis te kri
tisk kom pe tan se 
blant bio in gen iø
re ne sier BFIs fag
sty re le der, Kaja 
Ma ri en borg. 
Foto: NITO
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Man ge mer ker man ge len 
på bio in gen iø rer
Det vi ser en rund spør ring 
blant NITOtil lits valg te på 
me di sins ke la bo ra to ri er i 
hele lan det.
Av Svein A. Lil je bakk 
AN SVAR LIG RE DAK TØR

 ■ Det er så vidt det kan skri ves en tur nus, og 
da kun ved hjelp av inn leie.

 ■ Vi er sterkt un der be man net, det er stort sett 
ikke satt av tid til fag ar beid.

 ■ Fle re har tak ket nei til stil ling for di løn na 
er for lav.

 ■ Pri va te mar keds fø rer ag gres sivt for å få bio
in gen iø rer til å be gyn ne hos dem.

 ■ Folk ble så slit ne at de vur der te å si opp.
Det te er noen få kom men ta rer fra un der

sø kel sen, hvor til lits valg te både fra sy ke hus 
og pri va te la bo ra to ri er er kon tak tet.

– Det ge ne rel le inn tryk ket 
er at det drar seg til over alt 
nå, sier Bryn hild As pe rud, 
le der for NITO Spek ter.

Men ver st er per so nell
man ge len i NordNorge.

Stort ar beids press ska per 
vond sir kel

Be ve ger man seg mer ned i de tal je ne i 
un der sø kel sen, av teg ner det seg et bil de 
hvor de sto re hel se fo re ta ke ne – og de som 
har en bio ingeniør ut dan ning i nær he ten – 
er best stilt. De små fore ta ke ne sli ter mest.

– Inn ad i hvert fore tak ser man et lig
nen de møns ter. Det stør ste sy ke hu set har 
enk lest for å få tak i bio in gen iø rer. For de 
mi ndre er det van ske li ge re, for tel ler As pe
rud.

Det er også for skjel ler in ternt på hver 
ar beids plass. Ba sert på det inn sam le de 
ma te ri a let, ser As pe rud en ten dens til at 
bio in gen iø rer trek ker bort fra «sam le
bånds ar beid», tur nus og høyt ar beids press. 
De øns ker mer spe si a li ser te opp ga ver.

As pe rud på pe ker at når ar beids pres set 
blir for stort, kom mer lang tids sy ke mel din
ge ne og opp si gel se ne. Det blir stort «gjen
nom trekk» av an sat te, og de er far ne må 

bru ke mye tid på opp læ ring – noe som bare 
øker pres set. And re opp ga ver blir ned pri
ori tert for å hol de kjer ne virk som he ten i 
gang. Det blir en vond sir kel.

Mi ndre bruk av bo nus enn ven tet
Nord lands sy ke hu set til bød ny lig 150 000 
kro ner i så kal te re krut te rings og sta bi li
se rings til legg for å løse be man nings kri sen 
ved la bo ra to ri et på sy ke hu set i Ves ter ålen. 
As pe rud har fun net fle re eks emp ler på at 
hel se fo re tak ope re rer med slike ord nin ger 
for å re krut te re bio in gen iø rer, om enn ikke 
like sto re i kro ner og øre. Noen har flyt te
godt gjø rel se el ler gra tis bo lig i en pe ri ode. 
And re til byr stu dent sti pen der el ler sig ne
rings bo nus – mot bin dings tid.

– Men ut bre del sen av bo nus ord nin ger 
var ikke så stor som man kan skje skul le tro, 
sier hun.

Fra et fag for en ings stå sted har As pe rud et 
am bi va lent for hold til den ne ty pen til legg:

– Det er fint med en en gangs ut be ta ling, 
for de som får den. Men ser man lang sik
tig på det, vil le det vært bed re med høy ere 
lønn. Bo nus bi drar ikke til stør re ulem pe til
legg, bed re over tids be ta ling el ler mer pen
sjon.

Hun me ner det sam me gjel der ut lån av 
bio in gen iø rer til sy ke hus som sli ter.

– Det er po si tivt at folk vil hjel pe til, og 
det er bra at de får eks tra be talt. Det øker 
også opp merk som he ten rundt bio in gen iø
re ne når me dia skri ver om slike ord nin ger. 
Men på sikt er det jo ikke en bæ re kraf tig 
løs ning, fast slår hun.

Må pri ori te re kom pe tan se
As pe rud me ner at ar beids gi ver ne må ten ke 
på hvor dan de skal be hol de bio in gen iø re ne 
i hel se tje nes ten, samt bi dra til at fle re vil ta 
ut dan nin gen og at fle re full fø rer den.

– Lønn, ar beids mil jø og mu lig he ten for 
kurs og kom pe tan se he ving er av gjø ren de 
for å re krut te re og be hol de, me ner hun.

– Selv i tran ge øko no mis ke ti der må 
sy ke hu se ne pri ori te re kurs og kom pe tan se. 
Spør man de unge i dag, så for ven ter de 
det av en ar beids gi ver, un der stre ker As pe
rud. n

Bryn hild 
As pe rud.

Hvis ar beids pres set og tem
po et blir for høyt, ri si ke rer 
man øk ning i sy ke mel din
ger og an sat te som slut ter. 
Il lust ra sjons fo to: To mas Moss

AKTUELTAKTUELT
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Det nye lab da ta sy ste met 
Epic Beaker var stort sett 
en suk sess da det ble tatt i 
bruk ved St. Olavs hos pi
tal i 2020. Jour nal løs nin gen 
i Helseplattformen, også 
le vert av Epic, har bydd på 
at skil lig stør re ut ford rin ger. 

Av Gre te Han sen 
JOUR NA LIST

Helseplattformen, som ble tatt i bruk 
av Trond heim kom mu ne i mai i fjor og 
ved St. Olavs hos pi tal i no vem ber, har så 
langt ikke vært noen suk sess. Media har 

rap por tert om pro ble mer med ule se li ge 
epi kri ser, så kal te emel din ger som ikke 
kom mer fram til mot ta ke ren og leng re 
ven te lis ter. Det rap por te res om al vor li ge 
feil i sy ste met. An sat te me ner at jour nal
sy ste met er så lite eff ek tivt at det ikke er 
for en lig med nor mal drift. Fast le ge ne i 
Trond heim har ikke tatt sy ste met i bruk 
ennå.

I en spør re un der
sø kel se ut ført av 
Norsk sy ke plei er
for bund i ja nu ar i år 
svar te nær 80 pro
sent at inn fø ringen av 
Helseplattformen har 
ført til stør re ar beids
press. En tred je del kjen
ner til an sat te som har 

blitt sy ke meldt på grunn av sy ste met og 
27 pro sent sier at Helseplattformen har 
ført til så mye stør re ar beids be last ning at 
de har vur dert å slut te i job ben.

St. Olavs hos pi tal er nå un der til syn av 
Sta tens hel se til syn.

La bo ra to ri e ne var for nøy de
Bio in gen iø ren skrev om Helse platt

formen i num mer 8 
2021. Da var det halv
an net år si den det var 
tatt i bruk av me di sinsk 
bio kje mi og me di sinsk 
mik ro bio lo gi. To av bio
in gen iø re ne som beg ge 
had de job bet med inn
fø ring av sy ste met, for
tal te da om er fa rin ge ne 

Som det er i 
dag rek ker ikke 

Helseplattformen AS 
el ler le ve ran dø ren å 
ret te feil, før nye feil 
opp står

Sto re pro ble mer med 
Helseplattformen
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 ■ Vi ønsker at Riksarkivet skal arkivere minst ett eksemplar av 
hvert eneste nummer av Bioingeniøren som er utgitt. Dette er 
viktig for at historien om norske bioingeniører skal bli bevart 
for ettertiden.

 ■ Har du tatt vare på utgaver – og aller helst hele årganger 
– fra perioden 1980–2020? Kunne du tenke deg å gi bort bla-
dene til dette formålet?

 ■ Ta i så fall kontakt med ansvarlig redaktør Svein A. Liljebakk 
på tlf. 905 22 107 eller svein.a.liljebakk@nito.no

HAR DU TATT VARE PÅ GAMLE UTGAVER  
AV BIOINGENIØREN?

sine. De var for nøy de og kun ne for tel le 
om bed re spor bar het – og der med pa si
ent sik ker het – og om kor te re svar tid. Bio
in gen iø re ne på mik ro bio lo gisk lab men te 
at de ikke had de klart seg gjen nom pan
de mi en uten Helseplattformen. 

Er fa rin ger fra en fore taks til lits valgt 
Men hvor dan er si tua sjo nen i dag, når 
la bo ra to rie de len av sy ste met er kob let til 
jour nal de len? 

Lise Drag set, fore taks
til lits valgt for NITO ved 
St. Olavs hos pi tal, har hatt 
jevn lig kon takt med de 
plass til lits valg te på la bo
ra to ri e ne – og hun for tel
ler at bio in gen iø re ne har 
hatt mi ndre ut ford rin ger 

enn man ge and re yr kes grup per, men helt 
uten pro ble mer har det ikke vært for dem 
hel ler.

En av grun ne ne til at mik ro bio lo gisk 
lab var så for nøyd med Epic Beaker un der 
pan de mi en, var at de ikke var spe si elt 
for nøyd med sy ste met de had de fra før 
(mye penn og pa pir). For bed rin gen var 
der for stor da det nye lab da ta sy ste met 
ble tatt i bruk.

– Me di sinsk bio kje mi had de et fun ge
ren de sy stem fra før, og de var nok ikke 
like for nøy de med over gan gen, me ner 
hun. 

Fort satt be hov for eks tra stil lin ger
Drag set for tel ler at prø ve mot ta ket fikk 
fem mid ler ti di ge stil lin ger i 2020 da 
helseplattformen ble tatt i bruk av la bo
ra to ri e ne. Det var for di det vil le bli mye 
mer ar beid i pe ri oden mel lom to sy ste
mer. Men det er fort satt be hov for de fem 
stil lin ge ne, for inn fø ring av jour nal sy

ste met før te hel ler til mer enn mi ndre 
ar beid.

I høst, noen må ne der et ter at Trond
heim kom mu ne had de tatt platt formen 
i bruk, skrev Ad res se avi sen om la bo ra
to ri e nes er fa rin ger. Jour na lis ten be skri
ver en vegg på prø ve mot ta ket fylt av 
gule lap per. Det er an sat te på sy kehjem 
og le ge vakt som har sendt prø ver 
med på skrif ter som «Pro ble mer med 
«helseplattformen» og «får ikke skre vet 
ut eti kett». Drag set be kref ter jour na lis
tens be skri vel se. 

Uover sikt lig og lite in tui tivt
Hun for tel ler at både me di sinsk bio kje mi 
og mik ro bio lo gen er fa rer at le ger og 
sy ke plei e re har pro ble mer med å skjøn ne 
hvor dan de skal re kvi re re ana ly ser i det 
nye sy ste met, for det er lite in tui tivt og 
skjer me ne er uover sikt li ge. Det fø rer til 
at bio in gen iø re ne må et ter be stil le ana
ly ser, noe som er tung vint, tar eks tra tid 
og kan øke ri si ko en for feil. Pro ble met er 
ikke bare knyt tet til la bo ra to rie ana  lyser, 
men gjel der ge ne relt. Drag set me ner der
for at sy stem må byg ges om slik at løs
nin ge ne blir enk le re, mer in tui ti ve og 
med mi ndre mu lig he ter for å gjø re feil.

– Som det er i dag rek ker ikke 
Helseplattformen AS el ler le ve ran dø ren 
å ret te feil, før nye feil opp står. Det kan 
ha ført til al vor li ge si tua sjo ner, sier hun.

Frist: 15. mai
Sty ret i Hel se MidtNorge had de møte 26. 
ja nu ar. Der ble det blant an net ved tatt at 
«Hel se fo re ta ke ne og Helseplattformen AS 
fer dig stil ler det av tal te ar bei det med feil
ret ting, nød ven dig op ti ma li se ring og opp
læ ring in nen 15. mai, og at det ut ar bei des 
en de tal jert mi le pæls plan for ar bei det».

Drag set for tel ler at hun og de and re til
lits valg te sam ar bei der med sy ke hus le
del sen for å få et best mu lig re sul tat, men 
hun er skep tisk. Hun har ikke stor tro på 
at all feil ret ting og op ti ma li se ring er fer
dig til 15. mai. 

– Hvis sy ste met fort satt ikke vir ker slik 
det skal et ter 15. mai, er det kan skje på 
tide å set te i gang en pro sess der and re 
sy ste mer blir vur dert. Det er selv sagt en 
tid kre ven de og kost bar løs ning, men det 
er kost bart og lite eff ek tivt å fort set te slik 
som nå også, sier Lise Drag set. n

Kil der: sykepleien.no (Helseplattformen på St. 
Olavs hos pi tal: 27 pro sent av sy ke plei er ne har vur
dert å slut te og adresseavisen.no (Her har de brukt 
Helseplattformen i fle re år)

 ■ Ny, fel les jour nal løs ning og la bo ra
to rie da ta sy stem for Hel se MidtNorge.

 ■ Eies av Hel se MidtNorge RHF og 
Trond heim kom mu ne.

 ■ Ble tatt i bruk av Trond heim kom
mu ne i mai 2022 og ved St. Olavs 
hos pi tal i no vem ber. Ut rul ling i Hel
se NordTrøn de lag og Hel se Møre og 
Roms dal og kom mu ne ne der er satt 
på vent.

 ■ La bo ra to rie løs nin gen har vært 
et se pa rat pro sjekt med egen tids
lin je og egen an buds kon kur ran se. 
Den ble tatt i bruk av St. Olavs hos
pi tal i mars 2020 og av Hel se Nord
Trøn de lag og Hel se Møre og Roms
dal i feb ruar 2021. Er nå en del av 
Helseplattformen, som har over tatt 
drif ten.

 ■ Både jour nal og la bo ra to rie løs nin
gen har ame ri kans ke Epic som le ve
ran dør.

FAKTA | Helseplattformen  
og nytt la bo ra to rie da ta sy stem 

Lise Drag set.
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NITOs nye ge ne ral sek re tær:

– Bio in gen iø re ne bør  
hen te fram ute stem men
Da Egil Thomp son ble 
ge ne ral sek re tær i NITO for 
et halvt år si den, var det 
et ter et langt yr kes liv in nen 
kom mu ni ka sjon. Nå har 
han som mål å gjø re både 
NITO – og bio in gen iø re ne – 
mer syn li ge. 

Av Gre te Han sen 
JOUR NA LIST

– Noe av det før ste jeg gjor de som ge ne
ral sek re tær var å be sø ke et la bo ra to ri um. 
Der fikk jeg snak ket med bio in gen iø rer 
og jeg for sto hvor vik tig det er at yr kes
grup pa får en ty de li ge re rol le i hel se ve se
net, sier Egil Thomp son (58).

Han star tet i NITO 1. sep tem ber, et ter 
ett år i en le der stil ling i kom mu ni ka
sjons by rå et Leidar. Før det job bet han til 
sam men 22 år som kon sern di rek tør for 
kom mu ni ka sjon – først i Sto re brand, så i 
Avi nor. Han har også job bet i Af ten pos
ten og NTB.

– Hva var så fris ten de med NITOjob ben 
at du vil le for la te Leidar et ter så kort tid?

– Jeg så an non sen og syn tes job ben vir
ket spen nen de. Der for les te jeg meg opp 
på NITO, og jeg for sto at det te er en sterk 
og skik ke lig or ga ni sa sjon. Det var fris
ten de med en topp jobb der jeg kan bru
ke kom pe tan sen min bredt – bre de re enn 
bare kom mu ni ka sjon, sier Thomp son.

En ty pisk ar beids dag
Han har hatt trav le da ger si den star ten 
– det er mye å set te seg inn i. Og når han 
blir bedt om å be skri ve en ty pisk ar beids
dag, tar han gårs da gen som eks em pel. 

– Da møt te jeg og pre si dent Trond Mar
kus sen olje og ener gi mi nis ter Ter je Aas
land på mor ge nen. Et ter på del tok jeg på 
ho ved sty re mø te i NITO – og om kvel den 

i sty re mø te i NITO Bus ke rud. Nå er det jo 
ikke hver dag vi treff er stats rå der, men 
bort sett fra det var det en gan ske van lig 
dag på job ben.

Bio in gen iø rer er for be skjed ne 
Thomp son viss te fint lite om bio in gen i
ører før han be gyn te i NITO. Han ble opp
merk som på yr kes grup pa un der ko ro na
pan de mi en.

– Først da for sto jeg at det te er vik
tig og nød ven dig hel se per so nell, men 
før det had de jeg knapt en anel se. Det er 
ei yr kes grup pe som vir ke lig bør bli mer 
syn lig.

– Har du for slag til hvor dan?
– Jeg tror bio in gen iø re ne må bli flin

ke re til å bru ke ute stem me – og de må 
del ta i alle de de bat te ne der de hø rer 
hjem me. Jeg har et inn trykk av at bio in
gen iø re ne er litt for snil le og be skjed ne. 
De må lære seg å ta mer plass.

– Man ge av dem kun ne tenkt seg bed re 
lønn også?

– Ja, lønns ut vik lin gen er for svak. Der
for kan bio in gen iø rer med for del be ve ge 
seg bre de re i ar beids li vet. De bør søke på 
job ber også uten for hel se ve se net, slik at 
sy ke hu se ne får en re ell kon kur ran se.

Lyt ter til pro fe sjo nen
Noe av det før ste Thomp son fikk i fan
get som ny ge ne ral sek re tær var opp si
gel sen fra Lisa Hus by, in sti tutt le der i BFI. 
Det før te med seg en dis ku sjon om BFIs 
plas se ring i or ga ni sa sjo nen – noe som 
re sul ter te i at in sti tut tet nå er or ga ni sert 
i Av de ling for fag og kom pe tan se. Tid li
ge re lå BFI i rett lin je un der ge ne ral sek re
tæ ren. Thomp son me ner den nye or ga ni
se rin gen er god og rik tig.

– Men det lig ger en ibo en de ut ford ring 
i at BFI er et selv sten dig in sti tutt, sam
ti dig som det skal være godt in te grert i 
NITO. Jeg skjøn ner at den ne selv sten dig
he ten gir en ty de lig het som pro fe sjon og 
at det vi de re fø rer en stolt his to rie. Så hvis 

det er slik pro fe sjo nen øns ker å ha det, ja 
så lyt ter jeg og for hol der meg til det.

Opp ford ring
Av slut nings vis har Thomp son en opp
ford ring til bio in gen iø re ne. Han øns ker 
at de skal få med seg fle re hel se fag grup
per inn i NITO.

– Si den bio in gen iø rer re pre sen te rer 
både hel se og tek no lo gi, er de i en spen
nen de po si sjon. Det had de vært vel dig 
fint om bio in gen iø re ne kun ne få med seg 
fle re yr kes grup per som be fin ner seg i det 
sam me gren se lan det – inn i NITO, sier 
Egil Thomp son. n

Noe av det før ste Egil Thomp son gjor de 
som ge ne ral sek re tær var å be sø ke et la bo
ra to ri um. For han viss te fint lite om bio
in gen iø rer før han be gyn te i NITO. Han 
ble opp merk som på yr kes grup pa un der 
ko rona  pan de mi en. 
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Bioingeniørfaglig
institutt - BFI

Bio in gen iø ren er et fag- og ak tua li tets tids skri�  for med lem mer av NITO Bioingeniørfaglig in sti tutt (BFI). 
 Bioingen iø ren er god kjent som vi ten ska pe lig tids skri�  og pub li se rer fag fel le vur der te ar tik ler. Vi ar bei der et ter 
Re dak tør pla ka ten og Vær Var som-pla ka ten og er med lem av Fag pres sen. 

Bio in gen iø ren har ni pa pir ut ga ver i året og et opp lag på cir ka 7350. I til legg kom mer nett ste det bioingenioren.
no, ak tiv bruk av so si a le me di er og jevn lig ut sen del se av ny hets brev. Tids skri�  et har en svært so lid po si sjon 
blant le ser grup pen.

Tids skri�  et Bio in gen iø ren sø ker

Jour na list 
Vi er en li ten re dak sjon, med sto re am bi sjo ner og 
godt hu mør. Bio in gen iø ren har tre fas te stil lin ger, 
for delt på fire per so ner: An svar lig re dak tør, jour na-
list og to vi ten ska pe li ge re dak tø rer som de ler på en 
stil ling. I til legg har Bio in gen iø ren fas te fri lan se re 
in nen lay out/ il lust ra sjo ner og jour na li stikk.

Nå skal bla dets fast an sat te jour na list gå av med pen-
sjon, og vi sø ker hen nes et ter føl ger i 100% stil ling.

Bio in gen iø ren eies av Bioingeniørfaglig in sti tutt 
(BFI), som er en selv sten dig fag lig en het i Norges 
in gen iør- og tek no log or ga ni sa sjon (NITO). Re dak-
sjo nen har kon tor plass i NITOs lo ka ler i sent rum av 
Oslo og med ar bei der ne er an satt i NITO.

Ar beids opp ga ver
• Skri ve ny hets ar tik ler og re por ta sjer, samt fo to-

gra fe re. Re di ge re de batt inn legg og an net sto�  
fra eks ter ne skri ben ter.

• Pub li se re på bioingenioren.no og i so si a le me di-
er. Lage ny hets brev.

• Ad mi nist ra ti ve opp ga ver i re dak sjo nen.

Øns ke de kva li fi ka sjo ner og egen ska per
• Høy ere ut dan ning. Jour na list høg sko le er en 

for del.
• Ar beids er fa ring som jour na list er øns ke lig. 

Erfaring fra fag pres sen er en for del.
• Ut dan ning som bio ingeniør, even tu elt an nen 

hel se fag lig ut dan ning, er en for del.
• Du må be hers ke grunn leg gen de fo to gra fe ring. 

Er fa ring med pub li se ring på nett og i so si a le 
medi er er øns ke lig.

• Flek si bel, med høy ar beids ka pa si tet.
• Du er nys gjer rig og li ker å set te deg inn i nye 

ting. Du vet hvor dan du skal fin ne den gode 
histo ri en og for mid le den på en ga sje ren de vis.

Vi til byr
• En spen nen de og ut ford ren de stil ling, hvor du 

dek ker sto�  om rå der som bio in gen iø rers arbeids-
liv og ar beids mil jø, hel se- og ut dan nings po li tikk, 
la bo ra to rie me di sinsk forsk ning, m.m.

• Et flek si belt og ufor melt ar beids mil jø.
• Gode mu lig he ter for kurs og kom pe tan se he ving.
• Mu lig het for hjem me kon tor.
• Gode pen sjons- og for sik rings ord nin ger.
• Lønn og and re be tin gel ser et ter av ta le.

Øv ri ge opp lys nin ger
• Øns ket opp start: 1. au gust 2023, el ler et ter 

avtale.
• Ar beids sted: I ut gangs punk tet NITOs kon tor i 

Stø pe ri ga ta 1, Oslo. And re løs nin ger kan dis ku-
teres med den ret te kan di da ten.

• Stil lin gen med fø rer litt rei se virk som het.

Vi vet at mang fold løn ner seg, og opp ford rer 
alle kva li fi ser te til å søke.

For in for ma sjon om stil lin gen, kon takt:
Svein A. Lil je bakk, an svar lig re dak tør, tlf. 905 22 107, 
svein.a.liljebakk@nito.no

Søk nads frist: 10.03.2023
Ak tu el le kan di da ter kan bli bedt om å sen de inn 
arbeids prø ver før even tu ell inn kal ling til in ter vju.

Søk på stil lin gen
Søk nads pro ses sen hånd te res gjen nom 
jobbnorge.no. Gå til nett si den og søk 
opp stil lin gen for å søke på job ben.



FAG |  Aktuelt

Stol te vin ne re av Bio in gen iø rens 
fagartikkelpriser 
Bio in gen iø rens pri ser for 
bes te fag ar tik ler i 2022 
går til ar tik ler om ana
ly se av nev ro trans mit te re 
i spina l væs ke og or ga ni se
ring av prak sis stu di er i bio
ingeniør ut dan nin gen. Vi 
gra tu le rer! 
Av Frøy Lode Wiig 
Fri lans jour na list 

– Det var en vel dig hyg ge lig over ras kel se, 
sier pris vin ner The re se Mar vik Dahl.

Hun er før s te for fat ter av ar tik ke len 
«Nytt ana ly se til bud i Norge: Nev ro trans
mit te re i spi nal væs ke» som gikk helt til 
topps i ka te go ri en «øv ri ge fag ar tik ler». 
Mar vik Dahl er spesialbioingeniør ved 
Sek sjon for med fød te me ta bols ke syk
dom mer ved Riks hos pi ta let. La bo ra to ri et 
er det enes te i Norge som til byr ana ly
ser for å dia gnos ti se re slike syk dom mer. 

Spesialbioingeniøren har skre vet ar tik ke
len sam men med Cath rin Ly tomt Sal va
dor, som er over le ge sam me sted. 

– Vi job ber med sjeld ne syk dom mer og 
spe si el le ana ly ser. Ved å skri ve ar tik ke
len fikk vi vist frem noe av det vi dri ver 
med. Vi hå per det vil øke kunn ska pen om 
ana ly se til bu det vårt, og bi dra til at vi kan 
diag nos ti se re fle re, sier Mar vik Dahl. 

Nevrotransmittersykdommer er 
sjeld ne, med fød te stoff skif te syk dom mer 
som er un der dia gnos ti sert i Norge. Tid li
ge re har spi nal væs ke prø ver blitt sendt til 
Tysk land for ana ly se. Det har vært både 
tid kre ven de og dyrt. Sam ti dig er det det 
all tid en ri si ko for at prø ve ma te ri a let for
rin ges ved trans port. Le ge ne på Bar ne
nev ro lo gisk sek sjon had de len ge øns ket 
å etab le re ana ly se av nev ro trans mit te re 
i spi nal væs ke i Norge. Mar vik Dahl og 
hen nes kol le ga er tok ut ford rin gen, og 
be gyn te ar bei det til ba ke i 2017. 

– Det har vært tid kre ven de og kom pli
sert ar beid, for tel ler pris vin ne ren. 

De har etab lert ana ly se me to der for tre 

uli ke nevrotransmittergrupper; bio ge ne 
ami ner, pteriner og 5MTHF. Sist nevn te 
ana ly se ble en del av ru ti nen i ja nu ar 
2020, de to and re har vært med i sek sjo
nens ana ly se re per to ar si den juni 2021. 

Sjeld ne funn
Hvert år mot tar sek sjo nen om lag 6000 
re kvi si sjo ner fra hele lan det. Man ge er 
fra pa si en ter med kjen te dia gno ser, for 
eks em pel Føl lings syk dom, og prø ve ne 
føl ges opp av la bo ra to ri et. And re re kvi
si sjo ner er mer ukla re. Det er prø ver fra 
ny født scree nin gen som det er noe med. 
Det er også en del prø ver fra ung dom og 
voks ne, hvor noe er feil. Men hva? 

– Våre re kvi ren ter ber sjel den om en 
spe si fikk ana ly se. Det er opp til le ge ne på 
sek sjo nen å be stem me, på bak grunn av 
den kli nis ke be skri vel sen. Vi fø ler oss litt 
som et ter fors ke re, som le ter rundt i høy
stak ken, for tel ler spesialbioingeniøren. 

Syk dom me ne er per de fi ni sjon vans
keli ge å dia gnos ti se re. Symp to me ne er 
ukla re, prø ve re sul ta te ne fler ty di ge. Det

– Inn imel lom har jeg vært så lei at jeg had de mest 
lyst til å tryk ke på «delete»knap pen og glem me 
hele greia. Men jeg er vel dig glad for at jeg full
før te, fast slår en for nøyd The re se Mar vik Dahl. 
Foto: Svein A. Lil je bakk
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te er tid og res surs kre ven de ar beid. Og 
me nings fullt, un der stre ker Mar vik Dahl. 

– For eld re ne vet at bar net er sykt, men 
de vet ikke hva som er galt. Å få en diag
no se gir trygg het. De al ler fles te sy nes 
det er godt å vite, uav hen gig om det fins 
be hand ling el ler ikke, sier hun. 

Va ri ert bak grunn 
Mar vik Dahl har hatt et va ri ert yr kes
liv si den hun var fer dig ut dan net bio
ingeniør i 2001. Hun har job bet in nen 
far ma ko lo gi i Trond heim, me di sinsk bio
kje mi i Stav an ger og vært an satt på le ge
kon tor. Hun har un der vist i na tur fag på 
vi de re gå en de sko le, og tatt en mas ter i 
næ rings ret tet bio tek no lo gi. 

– Jeg øns ket meg til ba ke til la bo ra to
rie ar beid, og er vel dig takk nem lig for 
alle ut ford rin ge ne jeg får i job ben min på 
Riks hos pi ta let, sier hun. 

Noe av skri ve ar bei det er gjort uten om 
jobb, men pris vin ne ren har også fått 
skri ve i ar beids ti den. Det er hun glad for. 
Skri vin gen har vært kre ven de. Skul le det 
bare ha fore gått på fri ti den, er det ikke 
sik kert hun had de kom met i mål. 

– Inn imel lom har jeg vært så lei at jeg 
had de mest lyst til å tryk ke på «delete»
knap pen og glem me hele greia. Men jeg 
er vel dig glad for at jeg full før te. Det har 
vært læ re rikt og nyt tig å få en an nens 
blikk på ar bei det vårt, me ner hun. 

Nå hå per Mar vik Dahl at fle re vil la seg 
in spi re re til å skri ve. 

– Bio ingeniør fa get er bredt og va ri ert, 
men vi bio in gen iø rer er ikke så flin ke til 
å vise frem hva vi gjør. Jeg vil gjer ne lese 
om hva and re job ber med, sier hun. 

Ut ford rin gen er her ved gitt.

Bes te vi ten ska pe li ge ar tik kel
Ar tik ke len «Prak sis stu di e nes om fang og 
or ga ni se ring i bio ingeniør ut dan nin gen» er 
kå ret til bes te vi ten ska pe li ge ar tik kel i 
2022. May Tove Fu ru seth, bio ingeniør og 
uni ver si tets lek tor ved OsloMet, er før s te
for fat ter. Ar tik ke len er et sam ar beids pro
sjekt mel lom bio ingeniør ut dan nin ge ne 
i Norge, og Fu ru seth har hele 11 med for
fat te re. Alle er bio in gen iø rer el ler mo le 
kylær bio lo ger og an satt på uni ver si tet 
el ler høy sko le.

Samt li ge bio ingeniør ut dan nin ger i 
lan det er re pre sen tert i for fat ter kol le gi et. 
Det har vært både for de ler og ulem per 
med å være så man ge skri ben ter, på pe ker 
Fu ru seth. 

– Vi har hatt utro lig man ge gode dis
ku sjo ner, og fått mas se nyt ti ge inn spill. 
Ulem pen er at ting tar tid når så man
ge skal mene noe, og det er van ske lig å 
be gren se seg, for tel ler hun. 

I stu di en har Fu ru seth og hen nes med
for fat te re kart lagt hvor dan de uli ke stu
die ste de ne or ga ni se rer prak sis. De har 
sam men lig net or ga ni se ring av prak sis i 

åre ne før og et ter ny ret nings lin je for bio
ingeniør ut dan nin gen. 

Ho ved fun net er at om fang og or ga ni
se ring av prak sis va ri e rer mel lom ut dan
nin ge ne. 

– Det er sær lig sto re for skjel ler i hvor 
mye in tern prak sis stu den te ne får, og 
hvor dan in tern prak sis or ga ni se res, på pe
ker hun.

Da blir spørs må let: Hva har ulik het i 
prak sis å si for kva li te ten på ut dan nin
gen? Det kan ikke Fu ru seth sva re på 
nå, men hun hå per å få mu lig het til å ta 
forsk nings bal len vi de re. n

Bio in gen iø ren de ler van lig vis ut to pri
ser for gode fag li ge ar tik ler. Én for 
bes te vi ten ska pe li ge ar tik kel og én for 
øv ri ge fag ar tik ler. Hver av pri se ne er 
på 5 000 kro ner.

Ar tik le ne blir vur dert et ter føl gen de 
kri te ri er:

 ■ Nyt te ver di for bio in gen iø rer

 ■ Ak tua li tet

 ■ Opp byg ging

 ■ Pre sen ta sjon

Ar tik le ne kan ikke ha vært pub li sert 
tid li ge re. For fat ter ne tren ger ikke være 
bio in gen iø rer for å bli vur dert som 
pris mot ta ke re.

Ju ry en for 2022: Jo runn Ma rie 
Andersen, He le ne Ma rie Flat by, 
Beathe Ki land Gra ne rud og Åge Winje 
Bru stad.

FAKTA | Bio in gen iø rens 
 fagartikkelpriser 

JU RY ENS VUR DE RING AV VIN NER NE

Ka te go ri «Vi ten  - 
ska pe li ge ar tik ler»

 ■ Vin ne ren er «Prak sis stu di e nes 
om fang og or ga ni se ring i bio ingeniør
ut dan nin gen».

Ju ry ens be grun nel se*: Prak sis i bio
ingeniør ut dan nin ge ne er all tid et 
ak tu elt tema, som in ter es se rer og ska
per en ga sje ment både blant stu den ter, 
un der vi se re og fer dig ut dan ne de bio
in gen iø rer. Det har ikke tid li ge re blitt 
gjort en til sva ren de sammenlikning 
av prak sis i ut dan nin ge ne i Norge, og 
det er et stort ar beid som pre sen te
res. Ar tik ke len er godt skre vet, har en 
ty de lig pro blem stil ling, in ter es san te 
funn og en vel for mu lert kon klu sjon.
*Bea the Ki land Gra ne rud er med for fat ter og har 
der for ikke del tatt i ju ry ens vur de ring av vin ner
ar tik ke len.

Ka te go ri «Øv ri ge 
fagar tik ler» * 

 ■ Vin ne ren er «Nytt ana ly se til bud 
i Norge: Nev ro trans mit te re i spi nal
væs ke». 

Ju ry ens be grun nel se: Når nye ana ly
ser blir til gjen ge li ge i Norge er det vik
tig å for mid le det te i eget fag mil jø. Det 
gjø res på en me get god måte i den ne 
ar tik ke len og te ma et er godt eg net for 
ka te go ri en «fag i prak sis». Ar tik ke len 
gir en grun dig inn fø ring om nev ro
trans mit te re i spi nal væs ke, re le van te 
ana ly se me to der og en god over sikt 
over hvor dan me to den ble etab lert 
i eget la bo ra to ri um. Teks ten støt tes 
av gode il lust ra sjo ner og over sikt li ge 
ta bel ler.
*Fag i praksis, essay og kronikk

Fo
to

: P
ri v

at

May Tove Fu ru seth
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Inn lan det har lan ge av stan der, en god am bu lan se tje nes te er der for av gjø ren de. Lak tat, som er en vik tig 
mar kør ved sep sis, må les der for i am bu lan se ne. Hei di Kol seth har vært sen tral i inn fø rin gen av ana ly sen. 
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Av Gre te Hansen 
JOUR NA LIST

Inn lan det fyl ke er stort, kjø re tu ren fra Les ja til 
Lille ham mer sy ke hus, for eks em pel, tar nes ten tre 
ti mer. Der for prø ves det ut nye pre hos pi ta le tje nes
ter i fyl ket. I 2015 ble sep sis et na sjo nalt sat sings
om rå de, og i den for bin del se ble det ak tu elt å måle 
lak tat i am bu lan se ne. 

Vi treff er Hei di Kol seth en vin ter dag i ja nu ar. 
Hun er bio ingeniør på Sy ke hu set Inn lan det på 
Ha mar. Der har hun halv stil ling som dia gnos
tisk sam ar beids part ner (DSP) og halv stil ling som 
overbioingeniør på Sek sjon for pre ana ly se. Hun 
var vært med i «lak tat pro sjek tet» i noen år nå og 
be gyn ner å bli for nøyd med hva am bu lan se tjenes
ten i sam ar beid med Av de ling for blod bank og 
me di sinsk bio kje mi, har fått til. I 13 av de rundt 50 
am bu lan se ne som kjø rer rundt på vei ene i 44 inn
lands kom mu ner, må les det nå lak tat – og drift og 
kva li tet er «på stell». 

Ueg net ap pa rat
Men ting har ikke all tid vært «på stell. Det star
tet i 2016 med at am bu lan se tje nes ten selv gikk til 
inn kjøp av lak tat ap pa rat og star tet ut prø ving på 
egen hånd. Hen sik ten var å ve ri fi se re mis tan ke om 
sep sis. Har pa si en ten in fek sjon og for høy et lak tat 

Pre hos pi ta le tje nes ter: 

I Inn lan det 
må ler  
am bu lan se- 
 ar bei der ne  
lak tat
Når det tar totre ti mer å kjø re til 
næ rme ste sy ke hus, kan det som skjer 
i am bu lan sen være helt av gjø ren de. 
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(se ram me tekst), skal nem lig hun/han 
ikke kjø res til le ge vak ta, men til næ rme
ste sy ke hus. 

Først et par år se ne re ble la bo ra to ri et 
kob let inn. Am bu lan se tje nes ten had
de da fun net ut at det var dår lig sam svar 
mel lom må lin ge ne i am bu lan se ne og 
re sul ta te ne fra blodgassapparat på sy ke
hu set. Hei di Kol seth ble der med sen tral i 
den vi de re i ut prø vin gen. 

– Vi sjek ket ap pa ra tet og fant ut at det 
var be reg net på fris ke id retts ut øve re. Det 
var dess uten la get for ka pil læ re prø ver – 
og det er ikke an be falt for lak tat. Lak tat 
er i det hele tatt en føl som ana ly se som 
kre ver opp læ ring, sier hun.

Trakk seg ut av pro sjek tet
Mel din gen fra la bo ra to ri et var krys tall
klar: Ap pa ra tet skul le ikke bru kes på kri
tisk syke/in ten siv pa si en ter. 

– Vi kun ne ikke ta an svar for ap pa ra
tet og vi valg te å trek ke oss fra pro sjek tet, 
for tel ler Kol seth.

Det før te til at am bu lan se ne et ter 
hvert slut tet å bru ke det – men i 2019 ble 

la bora  to ri et in vi tert til å dis ku te re inn
kjøp av an net lak tat ap pa rat. StatStrip 
Lactate Xpress var be reg net for pre hos
pi tal må ling og var al le re de prøvd ut på 
sep sis pa si en ter, blant an net i Sve ri ge. 

Kol seth ble igjen in vol vert – og star tet 
ut prø ving i 2020. Det før ste hun gjor de var 
å ta kon takt med en svensk bio ingeniør 
ved Uni ver si tets sy ke hu set i Lin kö ping. 
Hun had de vært med på ut prø vin gen der. 
Det hun fikk høre var be tryg gen de – og 
der med sat te hun og bio ingeniør Sil je Bro
bak ken på Gjø vik i gang med å tes te ut 
ap pa ra tet. Et ter hvert la get de også pro se
dy re og elæ rings kurs sam men. 

Og nå er alt så 13 ap pa ra ter plas sert i 
de am bu lan se ne på inn lan det som kjø
rer i om rå der mer enn 30 mi nutter unna 
sy ke hus. 

Dia gnos tisk sam ar beids part ner
Det er i egen skap av å være DSP at Kol
seth sam ar bei der med am bu lan se tje nes
ten om lak tat ana ly sen. For åtte år si den 
ble hun den før ste av sitt slag i Norge. 
Pro sjek tet «Ut av la ben – til pa si en tens 

bes te», ble gjen nom ført på Sy ke hu set 
Inn lan det i 2014, med pen ge støt te fra 
BFI. Eva lu e rin gen året et ter vis te at både 
le ger, sy ke plei e re og bio in gen iø rer var 
svært så for nøy de med et tett sam ar beid. 

– Re sul ta te ne var så gode at vi fikk pen
ger til en halv stil ling, for tel ler Kol seth. 

Hun er DSP for hele Sy ke hu set Inn lan
det, men opp hol der seg for det mes te på 
Ha mar.

Kol seth har stor tro på DSP og sy nes 
det er synd at ikke man ge fle re sy ke hus 
har tatt ord nin gen i bruk. 

– I star ten måt te jeg in vi te re meg selv 
på be søk til di ver se fag da ger, lunsj mø
ter og lig nen de i kli nik ken, men med åre
ne er det blitt sta dig mer van lig at det går 
mot satt vei, for tel ler hun. 

– En fan tas tisk grup pe å sam ar bei de 
med
Da gen et ter Bio in gen iø rens be søk skal 
hun for eks em pel gi opp læ ring i urin
mik ro sko pe ring til LIS 2le ger fra hele 
Inn lan det. Og noen da ger før in ter vju et 
var hun på sta tus møte for lak tat pro sjek
tet med om rå de in struk tø rer, av de lings
lede re og su per bru ke re. 

Su per bru ker ne vik ti ge, for tel ler hun. 
De opp hol der seg på am bu lan se sta sjo
ne ne og ut fø rer der kva li tets kon trol ler på 
lak tat ap pa ra te ne en gang i må ne den. De 
sjek ker at strim le ne ikke har gått ut på 
dato og de be stil ler for bruks ma te ri ell. 

– Det er en fan tas tisk grup pe å sam ar
bei de med. De er så løs nings ori en ter te, 
for tel ler Kol seth.

Vi har av talt et møte med en re pre sen
tant for «den fan tas tis ke grup pa». Nils 
Hal vor Gry ting er paramedic og om råde
in struk tør. Han opp hol der seg på Lille
ham mer og hil ser blidt via Kolseths 
pcskjerm. Og han re tur ne rer ro sen.

– Du skul le vært flue på veg gen et ter 
mø tet vi had de sist tors dag. Det van ket 
mye skryt av både deg og sam ar bei det 
vårt, sier han.

Gry ting for tel ler at næ rme ste bil med 
lak tat ap pa rat be fin ner seg på Vinst ra. 

Sep sis
 ■ Sep sis er livs tru en de or gan svikt ut løst av in fek sjon. Or gan svik ten er for år sa ket av 

en uba lan sert im mun re spons som på vir ker fle re av krop pens vi ta le or ga ner. Sep sis kan 
blant an net føre til svikt i re spi ra sjon, sir ku la sjon, koa gu la sjon, le ver funk sjon og ny re
funk sjon. Til stan den kan også føre til end ret be visst hets ni vå.

Lak tat 
 ■ Lak tat pro du se res ved anae rob for bren ning i cel le ne på grunn av ok sy gen man gel. 

Ved sep sis kan man få blod trykks fall. Det te kan igjen føre til sir ku la sjons svikt, som kan 
gi dår lig ok sy gen til før sel til or ga ner og vev.

Høyt lak tat in di ke rer stor fare for or gan svikt og mor ta li tet.
Det er vik tig å kom me tid lig i gang med be hand ling ved høyt lak tat og sam ti dig mis

tan ke om in fek sjon.

Må ling av lak tat med StatStrip Xpress Lactate Me ter 
 ■ Ap pa ra tet er et hånd holdt, bat te ri dre vet in stru ment. Det må ler lak tat et ter et 

amperometrisk måle prin sipp, det vil si at det dan nes elek trisk strøm når lak tat i blod
prø ven blan des med rea gen set i test strim me len som in ne hol der en zy met lak tat oxidase. 
Meng de strøm er pro por sjo nalt med meng de lak tat i blo det. 

Test strim me len har en elek tro de som må ler lak tat ni vå et og gir ut ver di som mmol/L. 
Kil de: Hei di Kol seth og Sto re me di sins ke lek si kon

FAKTA |  

Nils Hal vor Gry
ting er paramedic 
og om rå de in
struk tør. Han er 
stor for nøyd med 
sam ar bei det med 
la bo ra to ri et. 
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Lak tat er en føl som 
ana ly se. Den tas fra 
ve ne ka te ter og det skal 
ikke sta ses hardt el ler 
len ge. 
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Med ti den hå per han at fle re av am bu
lan se ne får et slikt ap pa rat, det er nem lig 
vik tig å få brakt sep sis pa si en ter raskt til 
sy ke hus. 

– Ved sep sis øker mor ta li te ten med sju 
pro sent per på be gyn te time. Det er der for 
av gjø ren de å kom me i gang med be hand
ling raskt, for kla rer han. 

Vel lyk ket tverr fag lig sam ar beid
Am bu lan se ne på Inn lan det tar ikke blod
kul tur, slik de for eks em pel gjør i Trom sø. 
De kan der for ikke star te an ti bio ti ka be
hand ling.

– Men vi føl ger godt med på hva and
re am bu lan se tje nes ter gjør, ikke mi nst 
i Trom sø. Vi ser vel på lak tat som et for
pro sjekt til noe stør re.

Han er ikke frem med for å måle tro po
nin hel ler. Han for tel ler at Inn lan det også 
føl ger med på troponinprosjektet på Sør
lan det. (Se egen sak på side 21).

– Og nå har vi sam men lagt grunn laget 
for å få til noe mer, sky ter Kol seth inn.

– Ja, og for å få til det er det helt av gjø
ren de at vi har et godt sam ar beid med 
dere på la bo ra to ri et, sva rer Gry ting – og 
til føy er:

– Jeg els ker tverr fag lig sam ar beid! Det 
er der læ rin gen lig ger. Sitter man ale ne, 
kan man bare glem me å få til ut vik ling.

Kre ven de ana ly se
In gen am bu lan se ar bei de re får lov til å 
ana ly se re lak tat uten elæ rings kurs. Det 
er et ab so lutt krav. For lak tat er en føl som 
ana ly se med man ge feil kil der. I am bu lan
sen tas prø ven stort sett fra ve ne ka te ter – 
even tu elt ar te ri elt. Og hvis det skal tas ny 
prø ve, må det set tes inn nytt ka te ter. Den 
som tar prø ven, må være for sik tig med å 
bru ke sta se. Er sta sin gen lang va rig el ler 
hard – el ler man dun ker på blod åre ne for 
å få dem fram, kan ver di en sti ge rett til 
værs. 

– Det er dess uten vik tig at lak tat prø ven 
ikke blir tatt ka pil lært, men det te kom
mer klart og ty de lig fram både i elær
ings kur set og i pro se dy ren som lig ger 
sam men med ap pa ra tet i am bu lan sen, 
sier Kol seth.

Gry ting for tel ler at am bu lan se ar
bei der ne vur de rer pa si en te ne ut fra en 
så kalt qSOFA (quick Sequential Or gan 
Failure Assessment Sco re) når de har 
mis tan ke om sep sis: Hvis re spi ra sjons
fre kven sen er over 22, sy sto lisk blod trykk 
mi ndre enn 100, men tal sta tus end ret – 
og lak tat er mer enn 2,5 mmol/L, bæ rer 
det rett til sy ke hu set.

Godt nok
Ut prø vin gen av ap pa ra tet, som fore
gikk på sy ke hu se ne på Ha mar og Gjø
vik, in klu der te 44 pa si en ter. Det ble tatt 
prø ver i akutt mot ta ke ne og prø ve ne ble 
ana ly sert både på StatStripXpress og på 
blodgassapparat ABL 800 Flex. 

– Det var en ut ford ren de ut prø ving, Vi 
skul le fin ne pa si en ter med lak tat ver di er 
i fle re ni vå er, vi skul le ana ly se re prø ve ne 
raskt og det var i til legg pan de mi, for tel
ler Kol seth. 

Det vis te seg at StatStripXpress jevnt 
over lå la ve re enn blodgassapparatet, 
sær lig på de høye ver di ene. 

– Det var der for tvil om ap pa ra tet kun
ne god kjen nes, men me di sinsk an svar
lig over le ge kon klu der te med at det var 
«godt nok». Pre hos pi talt har det nem

lig ikke så mye å si om lak tat ver di en er 5 
el ler 6, sier Kol seth.

Det ble ikke un der søkt om pa si en
te ne vir ke lig had de sep sis – ut prø vin gen 
hand let kun om kva li te ten på ap pa ra tet. 

Nytt ut styr?
På Inn lan det er ikke pro sjekt «Lak tat i 
am bu lan sen» et pro sjekt len ger, men 
ru ti ne. Det vil si, Hei di Kol seth har frem
de les noen ut ford rin ger for an seg. Det 
vi ser seg at ap pa ra te ne de har kjøpt inn, 
og som de vur der te å kjø pe inn fle re av, 
er gått ut av pro duk sjon. De kan få kjøpt 
strim ler enda ett år, men så er det slutt.

– Hvis det er ak tu elt å kjø pe inn nye 
ap pa ra ter må vi ta en helt ny run de med 
inn kjø ring, sier Kol seth, litt opp gitt.

Men det er en an nen his to rie. n

Ap pa ra tet StatStrip Xpress var al le re de tes tet ut på sep sis pa si en ter i Lin kö ping i Sve ri ge. 
Hei di Kol seth tes tet det ut i Innlandet. 
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Vil ut vik le hu rtig test som kan skil le 
hjer ne blød ning fra blod propp

Ved blod propp i hjer nen er 
det av gjø ren de å kom me 
raskt i gang med trom bo
ly se be hand ling. Der for er 
det en for del å kun ne skil le 
blod propp fra hjer ne blød
ning al le re de i am bu lan sen.
Av Gre te Hansen 
JOUR NA LIST

Hen ri et te Sol berg Jæger, bio ingeniør 
og sti pen diat ved Stif tel sen Norsk 
luftambulanse, ble in ter vju et av Bio in
gen iø ren høs ten 2020 (num mer 7 2020). 
Da for tal te hun om pro sjek tet som had
de som mål å skil le hjer ne slag for år sa ket 
av blød ning, fra dem for år sa ket av blod
propp. Pro sjek tet var et sam ar beid med 
Sy ke hu set Øst fold Kal nes. Slag am bu
lan sen som holdt til i Sarps borg var den 
enes te i lan det som hadde CTskan ner – 
nett opp for å skil le de to til stan de ne fra 
hver and re. Jægers mål var å fin ne en el ler 
fle re bio mar kø rer som kan gjø re den ne 
job ben.

Startet med to pro tei ner
Hun for tal te til Bio in gen iø ren om to 
ak tu el le pro tei ner: GFAP (Glial fibrillary 
acidic pro tein) og UCHL1 (Ubiquitin 
CTer mi nal HydrolaseL1). GFAP sti ger 
raskt ved stør re hjer ne blød nin ger, mens 
fri gjø rin gen av pro tei net går mye tre ge re 
ved blod propp. UCHL1 har i dy re for søk 
vist seg å være bio mar kør for blod propp. 
Jæger for tal te at tes te ne ikke had de den 
dia gnos tis ke nøy ak tig he ten som kre ves – 
og hun måt te lete and re ste der. 

Hun øns ket blant an net å un der sø ke 
om mikroRNA var en mu lig het, og hun 
se kven ser te plas ma fra 120 slag pa si en ter 
i håp om å fin ne for skjel ler i mikroRNA 
mel lom de to pa si ent grup pe ne. 

– Vi hå per å iden ti fi se re én en kelt mar
kør el ler et møns ter av mikroRNA som 
kan skil le pa si en ter med blod propp og 
hjer ne blød ning fra hver and re, for klar te 
hun.

Hen ri et te S. Jæger 
er i slutt spur ten av 
dok tor grads ar bei
det sitt. Ak ku rat nå 
skri ver hun ar tik kel 
om en zy met FSAP.
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Kom bi na sjo nen GFAP og PreSS
Nå, to og et halvt år se ne re, har Jæger 
frem de les ikke fun net bio mar kø ren hun 
har lett et ter. Hun har i mel lom ti den hatt 
svan ger skaps per mi sjon, men er nå i slutt
spur ten av dok tor grads ar bei det sitt. Hun 
pub li ser te ny lig en ar tik kel i Scandinavian 
Journal of Trau ma, Resuscitation and 
Emergency Me di cine (1) der hun be skri
ver tes tin gen av GFAP i se rum på 299 pa si
en ter fra Slagambulansestudien, i kom
bi na sjon med en slag ska la for å vur de re 
nev ro lo gis ke symp to mer. Hen sik ten var å 
iden ti fi se re hjer ne slag og klas si fi se re uli
ke ty per.

Jæger for tel ler at PreSS (Pre hos pi tal 
Stro ke Sco re) er en slag ska la som bru
kes i am bu lan se tje nes ten i Dan mark. I 
slagambulansestudien ble NIHSS (Na tio
nal Institute of Health Stro ke Scale) brukt 
for å vur de re og gra de re al vor lig hets
gra den av slag symp to mer. I et ter tid er 
NIHSS blitt over satt til PreSS, og se rum 
ble sendt til Quanterix i USA hvor GFAP 
ble målt med så kalt di gi tal ELI SA. 

Kom bi na sjo nen av PreSS og GFAP gjør 
at man kan iden ti fi se re slag pa si en ter 
med sto re blod prop per mer spe si fikt enn 
med PreSS ale ne. Hen sik ten med å iden
ti fi se re dem al le re de i am bu lan sen er at 
de kan ha nyt te av å trans por te res di rek te 
til et sy ke hus som til byr blod proppfis
king (tromektomi). 

– Jeg stor tro på å kom bi ne re nev ro lo
gis ke symp to mer og bio mar kø rer. I til
legg til å in klu de re fle re bio mar kø rer, må 
vi fin ne ut hvil ke symp to mer som skal 
inn gå, og om noen symp to mer skal vekt
leg ges mer enn and re, sier Jæger. 

Hun for tel ler at det fin nes hu rtig tes
ter for fle re bio mar kø rer, og hun øns ker 
å tes te dem ut på blod prø ve ne som ble 
sam let inn i slagambulansestudien. 

En zy met FSAP 
Jæger skri ver nå på den siste ar tik kelen i 
av hand lin gen sin. Den hand ler om FSAP, 
et en zym i blod som ak ti ve res et ter vevs
ska de, og som sann syn lig vis inn går i 
man ge syk doms me ka nis mer. 

Fle re stu di er har vist end rin ger i FSAP 
fle re da ger et ter hjer ne slag for år sa ket 
av blod propp, men in gen har tid li ge re 
un der søkt FSAP i pa si en ter med hjer ne
slag for år sa ket av blød ning – el ler ana
ly sert blod prø ver som er tatt in nen 4,5 
ti mer et ter at symp to me ne opp står. Jæger 
for kla rer at gren sen på 4,5 ti mer er vik
tig for di det er in nen for det te tids vin du et 

man kan be hand le blodproppasienter 
med trom bo ly se.

Og hva med mikroRNA? 
Men hvor dan gikk det med jak ten på 
én en kelt mar kør el ler et møns ter av 
mikroRNA som kan skil le slag pa si en
te ne? 

Jæger for tel ler at hun tren ger fle re 
pa si en ter – fle re prø ver. 

– Vi scree net 120 pa si en ter, og er i gang 
med ana ly ser for å fin ne mikroRNA som 
er ulikt ut trykt i pa si en ter med blod
propp og blød ning. For å va li de re fun

ne ne må vi ha til gang til fle re prø ver. 
Det job ber vi med nå, og jeg kom mer til 
å fort set te med det te pro sjek tet når jeg 
har le vert av hand lin gen og dis pu tert, sier 
Hen ri et te S. Jæger. n

Re fe ran se
1. 1. Jæger HS, Tran berg D, Larsen K. et al. 

Diagnostic per for man ce of Glial Fibrillary 
Acidic Pro tein and Pre hos pi tal Stro ke Scale for 
identification of stro ke and stro ke sub ty pes in 
an unselected patient cohort with symp tom 
onset < 4.5 h. Scand J Trau ma Resusc Emerg Med 
31, 1 (2023). 

Tro po nin T i in farkt am bu lan sen
Kan in farkt opp da ges ved 
hjelp av pa si ent nær må ling 
av Tro po nin T og ul tra lyd, 
hos pa si en ter som ikke har 
ut slag på EKG?

Av Gre te Hansen 
JOUR NA LIST

Det ble un der søkt i et sam ar beids pro
sjekt mel lom Sør lan det sy ke hus og 
Norsk luft am bu lan se. Pro sjek tet ble 
gjen nom ført i in farkt am bu lan sen på 

Sør lan det fra no vem ber 
2017 til ja nu ar 2020. Lars 
Ja cob sen, over le ge ved 
Luft am bu lan sen i Aren dal 
og sti pen diat hos Norsk 
luftambulanse, var pro
sjekt le der. 

Hen sik ten med pro sjek
tet var å få pa si en ter med 
hjer te in farkt så raskt som 

mu lig til et sy ke hus som har PCIsen
ter som gjør ut blok kin ger. I til legg til 
uni ver si tets sy ke hu se ne er det bare 
Nord lands sy ke hu set og Sør lan det 
sy ke hus Aren dal som har det.

Va ri e ren de re sul ta ter
Til sam men 253 pa si en ter med bryst
smer ter ble in klu dert. Av de pa si en
te ne som fak tisk had de et hjer te in
farkt, var det så kalt kli nisk sus pekt 
ut slag på EKG hos 32 pro sent, førhøyet 
Tro po nin T hos 59 pro sent og sus pek te 
funn på ul tra lyd hos 64 pro sent.

De seks am bu lan se ar bei der ne 
som del tok i pro sjek tet, had de på 
for hånd fått to ti mers opp læ ring i 
troponinmåling. Kva li te ten på ar bei
det de res ble vur dert, og det vis te seg 
at Tro po nin T var tolk bar hos 238 pa si
en ter (94 pro sent), mens ul tra lyd bil
de ne var tolk ba re hos 240 pa si en ter 
(95 pro sent). Det te til tross for at det 
er van ske li ge re å gjø re slike tes ter i en 
am bu lan se enn på lab – det er dår li
ge re kon troll på tem pe ra tu ren, skif
ten de til gang på strøm og det kan fore
kom me både ris ting og hum ping. 

Det tok 21 mi nutter fra før ste kon
takt mel lom am bu lan se per so nell og 
pa si en ten, til sva ret var klart. Sva re ne 
ble sendt di gi talt til sy ke hu set og kar
dio lo ge ne der sat te rik tig dia gno se på 
82 pro sent av pa si en te ne.

Ikke god nok treff sik ker het
Lars Ja cob sen opp sum me rer at me to
den fun ger te bra når de ut før te tre tes
ter sam ti dig (EKG, ul tra lyd og Tro po
nin T), men at tes te ne hver for seg ikke 
har god nok treff sik ker het. 

– Det er tro lig for avan sert til å bli ny 
prak sis i am bu lan se tje nes ten. Det vi 
hå per er at in tro duk sjo nen av en høy
sen si tiv pre hos pi tal troponinmåling 
vil vise seg å være eff ek tiv, men det vet 
vi ikke ennå, sier Ja cob sen – og føy
er til:

– Kost na de ne og lo gi stik ken rundt 
slike tes ter er dess ver re fort satt for 
høye til at jeg tror vi kom mer til å se 
ustrakt bruk av dem i den næ rme ste 
ti den. n

Lars  
Ja cob sen.
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Sammendrag  
og nøkkelord 
Bakgrunn: Det er kjent at valmuefrø kan 
inneholde naturlige opiater, blant annet 
morfin og kodein. Morfin og kodein er 
samtidig hyppig misbrukte lege og 
rusmidler. Rusmiddeltester i urin som er 
positive for opiater blir til tider forklart med 
inntak av  valmuefrø fra bakevarer. Det kan i 
slike tilfeller være utfordrende å vurdere hva 
som faktisk er inntatt, og faglitteraturen for 
beslutningsstøtte er begrenset. Hensikten 
med denne studien var å undersøke 
hvilke mengder valmuefrø som må inntas 
for å gi positive opiatprøver med våre 
analysemetoder.
Materiale og metode: I alt 16 frivillige, 
likt fordelt på fire grupper (AD) spiste 
valmuefrø fra enten: (A) 14 rundstykker, (B) 
14 knekkebrød, (C) krydderglass (48 gram) 
eller (D) pose (48 gram). Urinprøver samlet 
i 24 timer etter inntaket ble analysert med 
immuno logisk screeningmetode og spesifikk 
kromatografisk metode (LCMSMS).
Resultater: Ingen prøver fra gruppe A og B 
var positive med immunologisk metode, men 
én prøvegiver i gruppe B (fire knekkebrød) 
var positiv for morfin med kromatografisk 
metode. I gruppe C og D hadde alle to eller 
flere positive prøver målt med immunologisk 
og kromatografisk metode. Det var 
betydelige nivåforskjeller mellom gruppe 
C og D. Ingen prøver inneholdt høyere 
konsentrasjon av kodein enn morfin i denne 
studien.
Fortolkning: Inntak av valmuefrø kan gi 
utslag på opiater med våre analysemetoder, 
avhengig av mengden valmuefrø som inntas. 
Inntak av samme mengde valmuefrø kan gi 
svært forskjellige nivåer av opiater avhengig 
av typen valmuefrø som inntas.

Nøkkelord: Rusmiddelanalyser, opiater, 
valmuefrø

Hovedbudskap
 ■ Analysemetoder med tilstrekkelig lavt 

måleområde kan påvise opiater i urin etter 
inntak av valmuefrø som selges i Norge.

 ■ Innholdet av opiater varierer mye avhengig 
av typen valmuefrø.

n Bioingeniøren er godkjent som viten
skapelig tidsskrift. Denne artikkelen 
er fagfellevurdert og godkjent etter 
Bioingeniørens retningslinjer.

BrithSolbjørg Jeppesen 
Bioingeniør. Fagbioingeniør for 
rusmiddelanalyser ved faggruppe for 
klinisk farmakologi, Avdeling for 
laboratoriemedisin. Vestre Viken HF.

ViviAnn Tennfjord 
Bioingeniør. Tidligere overbioingeniør ved 
faggruppe for klinisk farmakologi, Avdeling 
for laboratoriemedisin. Vestre Viken HF. 
Arbeider nå i bedriften Med-Kjemi AS.

Rusmiddeltesting: 

Funn av opiater i urin etter 
inntak av valmuefrø

Innledning 
Rusmiddeltesting
Hvert år analyseres hundretusener av 
urinprøver på norske laboratorier for å 
påvise inntak av rusmidler og legemidler 
med misbrukspotensial. En av stoffgrup
pene det ofte analyseres for er opiater. 
Det er kjent at valmuefrø kan inneholde 
naturlige opiater, blant annet morfin og 
kodein. Samtidig er morfin og kodein hyp
pig misbrukte lege og rusmidler. Funn av 
morfin i urin kan også ses etter inntak av 
heroin og etylmorfin, som begge omdan
nes til morfin i kroppen.

Positive opiatprøver blir av prøvegiver 
noen ganger forsøkt forklart med inntak 
av bakervarer med valmuefrø, for eksem
pel brødvarer som rundstykker, baguet
ter og loff, og enkelte typer knekkebrød. 
Dette innebærer en utfordring for labora
toriepersonell og rekvirenter med hen
syn til fortolkning av prøvesvarene, da det 
ofte kan være vanskelig å bestemme kil
den til funnene ut fra analyseresultatene 
alene.

Valmuefrø
Valmuefrøene kommer fra opiumsval
muen Papaver somniferum som også dyr

kes til produksjon av opium til medi
sinsk bruk (1, 2). De farmakologisk aktive 
bestanddelene i opiumsaften, alkaloi
dene, syntetiseres, lagres og metaboli
seres i kapselen. Opiumsaften finnes i 
alle deler av planten unntatt frøene. Frø
ene ligger imidlertid lagret inni kapselen 
sammen med opiumsaften, og kan der
med kontamineres med opiatene i saf
ten. Ved tradisjonell manuell høsting av 
frø, ristes frøene ut av de modne frøkaps
lene. Ved moderne mekanisk metode 
høstes hele den modne planten, og tres
kes og males slik at frøene blir adskilt fra 
de resterende plantedelene. Denne nye 
metoden har vist seg å øke kontaminerin
gen av valmuefrøene. 

Opiumsaften inneholder 2025 % alkalo
ider og man har klart å isolere ca. 50 ulike 
alkaloider i ren form. Morfin finnes nor
malt i størst mengde, vanligvis 12  % med 
variasjon på 720 % avhengig av vokse sted 
og tidspunkt for innhøsting. Andre alkalo
ider av kvantitativ betydning er: kodein 
2  % (0,36  %), tebain 0,5  % (0,21  %), 
noskapin 5  % (212  %) og papaverin 1  % 
(0,53  %). Mengden av ulike alkaloider i 
opiumssaften vil blant annet variere med 
klima, tidspunkt for høsting, geografisk 

Elena Prunés Jensen 
Dr. med., spesialist i klinisk farma-
kologi. Seksjonsoverlege ved faggrup-
pe for klinisk farmakologi, Avdeling for 
laboratoriemedisin. Vestre Viken HF.
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område og variasjon fra sesong til sesong. 
En gjennomgang av prøver fra ulike land 
har vist at morfininnholdet i blå valmue
frø kan variere fra 0,1 til 620 mg per kg val
muefrø. Svarte eller blå valmuefrø har ofte 
høyere innhold av morfin, men enkelte 
lyse valmue frø er rapportert å inneholde 
opptil 450 mg morfin per kg. I valmuefrø 
fra Australia fant man 90325 mg morfin 
per kg, mens frø fra Tyrkia inneholdt 45 
mg morfin per kg (3). Ved analyse av val
muefrø er det typisk sett morfin i størrel
sesorden 80 % og kodein 20 %, men denne 
ratioen varierer avhengig av hvor valmue
frøene kommer fra. Normalt vil altså mor
fin dominere i forhold til kodein, men det 
er også beskrevet tilfeller der kodein domi
nerer klart over morfin etter inntak av val
muefrøvarianter med høyt kodeininnhold 
i forhold til morfin (4).

I Norge selges valmuefrø typisk i kryd
derglass som inneholder 48 gram val
muefrø, men de kan også kjøpes i poser av 
varierende størrelse. Opprinnelsen til frø
ene står vanligvis ikke angitt på embal
lasjen, og heller ikke det relative innhol
det av opiater. Internasjonalt har man de 
siste årene målt høyere innhold av opi
ater i valmuefrøene, og man mistenker 
at årsaken kan være at mange produsen
ter har gått over til de nye maskinelle inn
høstingsmetodene.

Målsetning med studien
Hensikten med denne studien var å 
undersøke i hvilken grad man kan påvise 
morfin og kodein i urinprøver etter kjent 
inntak av valmuefrø i ulike mengder fra 
vanlige produkter som brukes i Norge i 
dag, målt med våre analysemetoder. Dette 
er analysemetoder som benyttes ved flere 
andre norske laboratorier (5). Forsøket ble 
satt opp i samsvar med den mengde val
muefrø som vanligvis blir forklart som 
årsak til positive opiatprøver. I tillegg 
ble det undersøkt inntak av uvanlig store 
mengder for å øke sannsynligheten for 
positive prøver og dermed kunne si noe 

om hvilke mengder som normalt må inn
tas for å gi positive prøver.

Materiale og metode
Studiedesign
I alt 16 friske frivillige fra personalet på 
vårt laboratorium ved Drammen syke
hus ble rekruttert og fordelt likt på fire 
grupper som inntok (A) ett, to, tre eller 
fire rundstykker med blåsorte valmuefrø, 
(B) ett, to, tre eller fire knekkebrød (Wasa 
Frukost Fullkorn) med blåsorte valmue
frø, (C) 48 gram blåsorte valmuefrø fra 
krydderglass (Hindu) eller (D) 48 gram blå 
valmuefrø fra pose (Sunrise). 

Det ble foretatt innveiing av valmue
frøene på knekkebrødene, som viste at ett 
knekkebrød var dekket med omtrent 0,72 
gram valmuefrø. Tilsvarende veiing ble 
ikke utført på rundstykkene da mengden 
valmuefrø som satt fast var svært varie
rende. Det ble ikke utført direktemåling 
av opiater i valmuefrøene.

Eksklusjonskriterier var bruk av faste 
medisiner, nedsatt lever– eller nyre
funksjon, overfølsomhet for valmuefrø, 
bruk av kodein eller morfinpreparater de 
siste syv dager og graviditet.

Alle gruppene hadde en tidsramme på 
15 minutter for inntaket. Gruppe C og D 
drakk en 200 mL løsning av vann eller 
saft med valmuefrøene i løpet av inntaks
tiden. Eventuelle rester i glasset ble ren
set med ekstra væske og drukket opp. Til
latt total væskemengde i forbindelse med 
inntaket var 500 mL.

Alle forsøkspersonene ble bedt om å 
ta en 0prøve, det vil si en urinprøve rett 
før inntaket av forsøksdosen. Etter inn
taket ble det samlet urin i 24 timer med 
separate prøveglass for hver vannlating, 
som ble oppbevart i kjøleskap inntil leve
ring på laboratoriet. Dato og tidspunkt 
for hver vannlating ble notert på prøve
glassene, mens gruppekode og tidspunkt 
for inntaket ble notert på eget kodet ark. 
Forsøkspersonene i gruppe C og D ble 
bedt om å notere eventuelle subjektive 

effekter og/eller bivirkninger etter innta
ket av valmuefrø. 

Etikk og sikkerhet
Studien er godkjent av personvernom
budet ved Vestre Viken HF. Studien er 
også forelagt REK (Regionale komiteer 
for medisinsk og helsefaglig forsknings
etikk) ved fremleggingsvurdering, hvor 
det ble konkludert at prosjektet ikke 
behøvde nærmere søknad og godkjen
ning fra REK (Søknadsnummer 466176).

Det ble lagt inn en god sikkerhetsmar
gin i forhold til bilkjøring for gruppe C og 
D. Morfin har normalt en halveringstid 
på 24 timer og antas å ikke være påvis
bart i serum etter fem halveringstider 
(tilsvarer normalt inntil 20 timer). Etter 
administrering av 10 mg morfin intra
venøst vil det vanligvis gå 510 timer før 
konsentrasjonen er under straffbarhets
grensen (ekvivalent til 0,2 promille) (6). I 
forsøket dreide det seg om peroral admi
nistrering av teoretisk inntil 15 mg morfin 
med anslagsvis 40  % biotilgjengelighet. 
På bakgrunn av disse estimatene ble for
søksgruppe C og D som en forholds regel 
frarådet å kjøre bil de første 20 timene 
etter inntaket av valmuefrø og tidspunkt 
for inntak justert etter dette. Gruppe C og 
D ble også gjort oppmerksom på enkelte 
bivirkninger som kunne inntreffe etter 
inntak av morfin og kodein (forstoppelse, 
kvalme, svekket hosterefleks, trøtthet/
sløvhet, forvirring, små pupiller, stillings
betinget lavt blodtrykk og svimmelhet). 
Det ble også informert om at inntak av en 
større mengde valmuefrø kan virke avfør
ende, og dermed gi motsatt effekt med 
hensyn til forstoppelse.

Hydrolyse og prøveopparbeiding
Kodein omdannes i kroppen hovedsakelig 
via glukuronidering til kodein6glukuro
nid, mens en mindre og varierende andel 
omdannes til morfin og norkodein. 
Omtrent 50  % av en inntatt kodeindose 
skilles ut som kodein i fri og glukuron

Per Olov Nordstrøm 
Cand. scient. Overingeniør ved fag-
gruppe for klinisk farmakologi, Avdeling 
for laboratoriemedisin. Vestre Viken HF.

Joachim Frost 
Ph.d., spesialist i klinisk farmakologi. Overlege ved faggruppe for 
klinisk farmakologi, Avdeling for laboratoriemedisin. Vestre Viken HF.  
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idert form. Morfin utskilles i urin som 
fritt morfin (10  %), morfin3glukuro
nid (75  %) og en mindre andel mor
fin6glukuronid og andre metabolitter 
(7). Ved bruk av hydrolyse i prøveoppar
beidingen kan glukuronidene spaltes slik 
at fritt og glukuronidert morfin og kodein 
måles samlet. Alle prøver i denne studien 
ble analysert både med og uten hydrolyse 
på kromatografisk metode.

Prøvevolumet var 250 µl. Alle prøver 
ble tilsatt 20 µl deuteriummerket intern
standard i metanol. Prøver til hydrolyse 
ble tilsatt 250 µl konsentrert saltsyre og 
hydrolysert ved 96 °C i 45 minutter. Deret
ter ble de tilsatt 350 µl kaliumhydroksid 
(10 mol/L) og 1 mL buffer (1 mol/L borsyre 
pHjustert til pH = 9,0). Prøver som ikke 
skulle hydrolyseres ble kun tilsatt 100 µL 
av den samme bufferen. Alle prøver ble 
ekstrahert med 2 mL 2propanol:1klor
butan (15:85). Den organiske fasen ble 
overført til nytt prøverør og inndampet 
med nitrogengass. Prøvene ble så løst i 
200 µL 5 mmol/l buffer (pH=4,5) med 5% 
metanol. Injeksjonsvolumet var 10 µL.

CYP2D6genotype
Kodein må omdannes til morfin for 
å utøve sentraldempende og smerte
stillende effekt av betydning ved bruk 
av vanlige terapeutiske doser. Denne 
omdanningen skjer via enzymet CYP2D6, 
som er gjenstand for betydelig genetisk 
variasjon i aktiviteten. Rent kvantitativt 
utgjør omdanning til morfin kun en min
dre andel av kodeins metabolisme, og 
selv personer med økt aktivitet i CYP2D6 
vil vanligvis ikke omdanne mer enn 15 % 
av kodein til morfin (8). Det var forventet 
at valmuefrøene i denne studien hadde 
høyere innhold av morfin enn kodein, slik 
at bidraget av morfin fra omdanning av 
kodein ble antatt å være beskjedent i for
hold til mengden som stammet fra val
muefrøene. Det ble følgelig besluttet ikke 
å utføre CYP2D6genotyping av forsøks
personene i studien.

Analyseprinsipper
Alle urinprøvene ble analysert med 
immunologisk screeningmetode og 
væske kromatografi med massespektro
metri (LCMSMS). Urinprøvenes kon
sentreringsgrad ble bestemt ved å måle 
kreatinin i prøvene, for slik å kunne sam

Tabell 2. Analyseresultater for hydrolysert morfin og kodein i urin med LCMSMS for gruppe 

C og D. Nedre måleområde for morfin og kodein med denne metoden er 100 ng/mL. 

Forsøksperson
Tid etter inntak 
(timer:minutter) 

Morfin hydro lysert 
ng/mL

Kodein hydro
lysert ng/mL

Kreatinin
mmol/L

C1

03:05 482 <1001 4,5

05:25 420 <1001 6,4

14:25 189 <1001 6,8

16:05 148 <1001 9,2

20:10 < 1001 <1001 7,4

C2

01:15 154 < 1001 1,5

04:40 786 <1001 4,0

12:00 479 <1001 8,7

15:00 250   2 13,4

23:30 189   2 13,6

C3

08:30 2628 291 26,8

16:00 719 <1001 21,0

23:35 179 <1001 9,9

C4

00:59 146 < 1001 3,8

05:06 1938 183 24,5

06:41 1097 142 22,0

15:36 547 < 1001 26,5

20:21 189 < 1001 15,9

22:01 128 < 1001 11,2

D1

05:00 5308 477 5,1

15:40 11478 1033 26,9

23:25 1413 < 1001 8,3

D2

05:50 5948 563 8,4

13:50 2994 261 8,8

16:10 452 < 1001 2,2

22:40 888 < 1001 6,6

D3

04:34 8487 764 7,1

06:10 1674 175 1,8

08:20 2544 281 5,1

15:45 2540 200 7,4

17:35 1717 131 6,8

19:10 1736 < 1001 6,2

21:35 1330 < 1001 7,0

D4

04:00 10191 586 6,7

06:00 8589 592 10,2

14:10 2515 185 6,1

17:15 1019 < 1001 3,9

20:05 3311 113 16,6

1 Kromatogrammene viste tydelige topper som indikerte tilstedeværelse av analytt, men i en konsentrasjon under 
måleområdet for metoden

2 Kromatogrammene viste ingen topper som indikerte tilstedeværelse av analytt

Tabell 1. Analyseresultater for opiater i urin med immunologisk metode for gruppe C og D. 

Nedre påvisningsgrense for opiater med denne metoden er 300 ng/mL.

Antall timer etter inntak* C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4

06 timer Pos Pos  Pos Pos Pos Pos Pos

>612 timer  Pos Pos Pos   Pos 

>1218 timer Neg Neg Pos Pos Pos Pos Pos Pos

>1824 timer Neg Neg Neg Neg Pos Pos Pos Pos

 Ingen vannlating i perioden

* Enkelte forsøkspersoner hadde flere vannlatinger over en 6timers periode og ble regnet som positiv ved én prøve 
over påvisningsgrensen.
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menligne kreatininjusterte verdier i de 
ulike gruppene.

Immunologisk screening
Immunologisk opiatscreening ble utført 
med immunturbidimetri (Kinetics inte
raction of microparticles in a solution – 
KIMS) på Cobas Integra 800 (Roche) med 
påvisningsgrense 300 ng/mL. I produkt
databladet for screeningmetoden opp
gir produsenten betydelig kryssreaktivi
tet mellom morfin og kodein, og mellom 
morfin og andre opiater/metabolitter, 
ved både lave og høye konsentrasjoner 
(32132 %). Analyse med annen spesifikk 
metode (LCMSMS) er derfor nødvendig 
for å kunne skille de ulike opiatene. Sen
sitiviteten for morfin og kodein er tilnær
met den samme i screeningmetoden.

LC-MSMS
Prøvene ble analysert på en Agilent væske
kromatograf koblet til et Agilent 6410 trip
pel kvadrupol massespektrometer med en 
analysemetode utviklet ved vårt laborato
rium. Separasjonen ble utført på en Kine
tex C18 kolonne (100×2,1mm, Phenomenex 
USA) med en mobilfase av 4 mmol/L ammo
niumformatbuffer (pH= 4,5) og en aceto
nitrilgradient. Overgangene som ble brukt 
for morfin var 286,1 > 128,1 (kvantitering) og 
152,0 (ekstra identifisering) og for kodein 
300,1 > 215,0 og 164,9. Til kvanti fisering ble 
det laget standarder i seks konsentrasjons
nivåer mellom 100 – 9600 ng/mL i blank 
urin for begge analyttene. Arealet under 
toppene for respektive analytt dividert med 
arealet under respektive internstandard 
ble siden brukt til kvantifisering. Repeter
barheten (RSD  %) var 2,5  % (120 ng/mL) 
 og 4,6 % (2400 ng/mL) for morfin og 4,7 % 
(125  ng/mL) og 1,6  % (2500 ng/mL) for 
kodein. Tilsvarende verdier for reproduser
barhet (RSD %) var 5,2 % og 5,8 % for mor
fin og 3,2 % og 3,1 % for kodein. Riktigheten 
var mellom 90 og 100  % for de to analyt
tene på de to nivåene.

Resultater
I alt 96 urinprøver ble analysert i for
bindelse med studien. Alle 0prøver var 
negative for opiater målt med immuno
logisk og kromatografisk metode. Antall 
vannlatinger per person i løpet av 24 
timer etter inntak varierte fra tre til ni i 
studiegruppen.

Rundstykker og knekkebrød
Ingen av prøvene i gruppe A og B var posi
tive med den immunologiske screening
metoden, men forsøksperson B4 (fire 
knekkebrød) var positiv for morfin med 
kromatografisk hydrolysert metode 
(182  ng/mL) 12 timer etter inntaket. Det 
var imidlertid flere prøver i gruppe A og 
B som hadde tydelige topper for morfin 
og kodein på kromatogrammene, men 
som lå under måleområdet for analyse
metoden. Disse prøvene kom fra vann
latinger 313 timer etter inntaket. For
søkspersonene A1 og B1 (henholdsvis ett 
rundstykke og ett knekkebrød) hadde 
ingen slike topper i noen av prøvene. 

Krydderglass og pose
Screeningresultatene med  immunologisk 
metode og målte konsentrasjoner av mor
fin og kodein med kromatografisk metode 
etter hydrolyse er fremstilt i tabell 1 og 2. 
Her fremgår det at alle forsøkspersonene i 
gruppe C og D hadde to eller flere positive 
prøver målt med både immunologisk og 
kromatografisk metode. Alle var positive 
ved første vannlating etter inn taket, som i 
gjennomsnitt inntraff etter 4,7 timer (38,3 
timer), bortsett fra forsøks person C2, som 
hadde lav kreatinin (1,5 mmol/L) og sær

lig kort tid etter inntak for første vannla
ting (1,2 timer). Andre prøve tatt 4 timer 
etter inntaket var positiv også hos denne 
personen. Ved måling etter uhydro lysert 
metode hadde ingen av forsøks personene 
i gruppe C positive prøver, mens alle i 
gruppe D hadde en eller flere prøver som 
var positive. Etter hydrolysert metode 
var kun enkelte prøver positive for 
kodein i gruppe C, mens flertallet av prø
vene i gruppe D var positive for kodein. 
I gruppe C varierte hydrolyserte kode
inkonsentrasjoner fra 142 til  291  ng/mL,  
mens gruppe D hadde kodeinkonsen
trasjoner fra 113 til 1033 ng/mL. Hydroly
sert morfin/kodeinratio varierte fra 7,7 til 
29,3 i gruppe C og D. Det var ingen syste
matisk forskjell i ratioene for gruppe C i 
forhold til gruppe D. Det var en svak trend 
i retning høyere morfin/kodein ratio i 
løpet av 24timers perioden for forsøks
personene som hadde flere positive kode
inprøver. 

Konsentrasjonene av hydrolysert mor
fin justert for kreatinin i urin i gruppe C og 
D er fremstilt grafisk i figur 1. Disse resul
tatene viser en klar nivåforskjell av mor
finkonsentrasjoner i gruppe D sammen
liknet med gruppe C. Tilsvarende kurve 
er ikke fremstilt for kodein på grunn av få ➤
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Figur 1. Konsentrasjon av hydrolysert morfin i urin (ng/mL) med LCMSMS justert for kreatinin 

i urin (mmol/L) for gruppe C og D (inntak av 48 gram valmuefrø fra henholdsvis krydderglass og 

pose).
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resultater over påvisningsgrensen.
Eksempelkromatogrammer for morfin 

og kodein er vist i figur 2 og 3.

Rapporterte effekter og bivirkninger
Forsøksperson C2 rapporterte noe sløvhet 
og obstipasjon i løpet av de første ti 
timene. D1 oppga kvalme i rundt åtte 
timer etter inntaket og følte seg også noe 
sløv og trett. Forsøksperson D2 opplevde 
ingen bivirkninger, men opplevde min
dre ryggsmerter enn vanlig. Øvrige for
søkspersoner rapporterte ingen opplevde 
effekter eller bivirkninger.

Diskusjon
Rundstykker og knekkebrød
Resultatene fra disse forsøkene viser at 
selv moderat inntak av matvarer med val
muefrø vil kunne gi positive funn ved ana
lysering av opiater i urin med tilstrekkelig 
sensitiv metode. Dette er i overensstem
melse med tidligere studier. I en studie ga 
inntak av 5 gram blåsorte valmuefrø fra 
tre bagels påvisbare mengder morfin (max 
2797 ng/mL etter 3 timer) og kodein (max 
214 ng/mL etter 3 timer) i urin (9). Disse 
valmuefrøene ble analysert og inneholdt 
964 mg morfin per kg og 79 mg kodein 
per kg. I en annen studie der 4 gram val
muefrø fra ulike land ble inntatt, var høy
este målte konsentrasjon av morfin i urin 
2034 ng/mL, etter inntak av valmuefrø fra 
Spania (10). Disse frøene ble vist å inne
holde 251 mg morfin per kg. Vår forsøks
person B4 inntok cirka 2,9 sgram val
muefrø (fire knekkebrød med 0,72 gram 
valmuefrø per knekkebrød), det vil si cirka 
halvparten av mengden i bagelforsøket, 
men fikk kun en maksimumskonsen
trasjon på 182  ng/mL for morfin. Denne 
forskjellen kan skyldes ulik konsentre
ringsgrad i urin og/eller ulikt innhold av 
opiater i valmuefrøene. Kreatininkorri
gert verdi til sammenligning var dessverre 
ikke tilgjengelig fra studien med spanske 
valmuefrø.

For en del av prøvene i gruppe A24 
og B24 ble det identifisert topper som lå 
under måleområdet for vår metode. Dette 
indikerer at andre metoder med lavere 
måleområde kunne gitt flere positive prø
ver. Ved fortolkning og sammenligning 
av resultater er det derfor viktig å ta hen
syn til påvisningsgrensen ved ulike labo
ratorier, i tillegg til hvilke analytter som 

bestemmes ved kromatografisk meto
dikk og hvorvidt det benyttes hydrolyse i 
prøve opparbeidelsen eller ikke. 

Enkelte land som for eksempel Tysk
land har nå innført en grenseverdi på 4 

mg morfin per kg i valmuefrø som inn
går i matvarer (3, 10). Til sammenlikning 
inneholder valmuefrø som går til frem
stilling av morfin i farmasøytisk industri 
50500 mg morfin per kg (3).

Figur 3. Eksempelkromatogrammer for kodein. Øverst en kontroll med konsentrasjon   

101 ng/mL, i midten en blank urinprøve og nederst en positiv prøve fra forsøksperson D4 med 

konsentrasjon 113 ng/mL.

Figur 2 Morfin 

 

Figur 3 Kodein 

 

Figur 2. Eksempelkromatogrammer for morfin. Øverst en kontroll med konsentrasjon  

115 ng/mL, i midten en blank urinprøve og nederst en positiv prøve fra forsøksperson B4 med 

konsentrasjon 182 ng/mL.
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Krydderglass og pose
En tidligere studie hevder at kodeinkon
sentrasjoner over 300 ng/mL i urinprøver 
ikke kan stamme fra inntak av valmue
frø alene (10). Våre forsøk med valmue
frø fra krydderglass og pose viser at dette 
ikke nødvendigvis er tilfelle, da det i flere 
av prøvene i gruppe D ble påvist kodein
konsentrasjoner over 300 ng/mL. Høye
ste målte absoluttverdi var 1033 ng/mL. 
I denne prøven var riktignok også krea
tininkonsentrasjonen relativt høy (26,9 
mmol/L). Et inntak av valmuefrø i denne 
størrelsesorden vil være unormalt/usann
synlig dersom personen kun inntar knek
kebrød eller rundstykker, men enkelte 
utenlandske kakesorter inneholder mye 
valmuefrø og vil i teorien kunne gi slike 
høye kodeinkonsentrasjoner etter inntak. 
I den omtalte studien konkluderte forfat
terne at et inntak av kun valmuefrø kunne 
utelukkes ved morfin/kodeinratio < 2. 
Dette er mer i overensstemmelse med 
våre funn, da ingen av resultatene viste 
morfin/kodeinratio < 2. I samme stu
die hevdes det videre at morfinkonsen
trasjoner > 1000 ng/mL, uten kodein til 
stede, ikke kan stamme fra inntak av val
muefrø alene. Dette samsvarer ikke med 
våre resultater der flere prøver i gruppe 
D hadde morfinkonsentrasjon over 
1000 ng/mL samtidig med kodein under 
måleområdet for analysemetoden. Dette 
samsvarte heller ikke med andre studier 
der det ble inntatt henholdsvis 45 gram 
valmuefrø og 1060 gram valmuefrø (12, 
13). Forskjellene i resultatene fra studiene 
skyldes mest sannsynlig at det er inntatt 
ulike mengder valmuefrø.

Forløpet av utskillelsen av morfin i urin 
vist i figur 1 stemmer godt med forløpet 
beskrevet i en tidligere amerikansk stu
die (14). I denne studien ses også en topp 
i morfinkonsentrasjonen rundt fire timer 
etter inntak. I den studien vises imidler
tid ikke kreatininkorrigerte verdier, men 
absoluttkonsentrasjoner av hydrolysert 
morfin i urin.

Det ble observert relativt store kon
sentrasjonsforskjeller av morfin mellom 
gruppe C og D. Dette kan skyldes ulikheter 
i voksested og tidspunkt for innhøsting 
for valmuefrøene (15, 16). Det er tidligere 
dokumentert betydelige forskjeller i kon
sentrasjon av morfin og kodein i valmue
frø fra ulike land (3).

Resultatene fra forsøkene med valmue
frø fra krydderglass og pose viste en svak 
trend i retning av høyere morfin/kode
inratio i løpet av 24timersperioden. 
Dette er forventet ettersom noe kodein 
normalt metaboliseres til morfin etter 
inntak.

Ulikheter i CYP2D6genotype og følge
lig kapasiteten til å metabolisere kodein 
til morfin hos forsøkspersonene, vil 
kunne påvirke de observerte morfin/
kodeinratioene. At det ikke ble utført 
CYP2D6genotyping av forsøksperso
nene kan derfor sies å være en svakhet 
med vår studie. Det samme kan sies om at 
det ikke ble utført mengdebestemmelse 
av opiater i valmuefrøene. Det var få prø
ver med kodein over påvisningsgren
sen generelt, ingen av resultatene viste 
morfin/kodeinratio <2 og flere prøver 
i gruppe D hadde morfinkonsentrasjon 
over 1000 ng/mL samtidig med kodein 
under påvisningsgrensen. Det gir støtte 
til antakelsene om at valmuefrøene i vår 
studie inneholdt mer morfin enn kodein, 
og at bidraget av morfin fra omdanning av 
kodein er beskjedent i forhold til meng
den som stammer fra valmuefrøene.

Konklusjon 
Selv moderate inntak av valmuefrø vil 
kunne gi positive resultater av opiater 
i urin ved bruk av analysemetoder med 
tilstrekkelig lav påvisningsgrense. Vari
asjon i funnene og konklusjonene i ulike 
studier viser viktigheten av å vurdere 
hvilke mengder valmuefrø som er inn
tatt i de ulike forsøkene, hvilke analyt
ter som er målt og hvilket måleområde 
som er brukt. Voksested og tidspunkt for 
innhøsting for valmuefrøene er også av 
betydning. Alle urinprøver der opiater var 
påvist i denne studien, inneholdt høyere 
konsentrasjon av morfin enn kodein. n
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FAG |  Doktorgrad

 Tre ning og de mens

Atefe R. Tari har i sin dok
tor grad sett på be tyd nin gen 
av tre ning og god kon di
sjon for å hind re ut vik ling 
av de mens.
An tall per so ner over 60 år er for dob
let si den 1980. Å hånd te re al ders re la
ter te nev ro de ge ne ra ti ve syk dom mer, 
som mild kog ni tiv svikt og Alz hei mers 
syk dom, er en øken de ut ford ring for 
sam fun net. Alz hei mer er den van lig ste 
for men for de mens, og pre va len sen er 
for ven tet å øke dras tisk i åre ne som kom
mer. 

 ■ Hvor for ble stu di en 
 gjen nom ført? 

Pro sjek tet set ter sø ke lys på vår største 
hel se ut ford ring i sam fun net, nem lig 
sunn ald ring for å fo re byg ge og be hand le 
den øken de an de len men nes ker som vil 
ut vik le de mens i åre ne som kom mer. 
Alz hei mers syk dom skyl des at hjer ne
cel ler dør, men vi vet ikke hvor for det te 
skjer. Per i dag fin nes in gen eff ek tiv te ra
peu tisk be hand ling.

 ■ Hvil ke me to der ble brukt 
og hvor for? 

Dok tor grads pro sjek tet er så kalt 
translasjonsforskning med stu di er på 
be folk nings nivå, i dy re mo del ler og en 
kli nisk stu die. I stu die 1 og 2 bruk te 
jeg data fra Hel se un der sø kel sen i Trøn de
lag (HUNT) for å un der sø ke om tre ning 
og god kon di sjon kan bi dra til å hind re 
ut vik ling av de mens. Her be nyt tet vi vår 
kon dis kal ku la tor (hvemereldst.no) og 
PAIfor me len (ntnu.no/cerg/pai). I stu
die 3 un der søk te vi mo le ky læ re me ka
nis mer på cel le nivå, fra rot ter med Alz
hei mers syk dom som fikk in jek sjo ner 
med blod fra fris ke, tren te rot ter. 

Stu die 4 er en me to de ar tik kel til en 
på gå en de kli nisk le ge mid del stu die – 
ExPlas, som ble ini tiert høs ten 2021. 
Her skal vi in klu de re 60 pa si en ter som 

ran do mi se res til å mot ta in fu sjo ner av 
en ten van lig plas ma (Octaplasma), salt
vann el ler plas ma fra godt tren te do no rer 
(ExPlas). Både før og fle re gan ger un der
veis i det to åri ge pro sjek tet tes ter vi kog
ni tiv funk sjon, kon di sjon, tar bil der av 
hjer ne og hjer te, blod prø ver og prø ver 
av rygg margs væs ken. På sikt er må let å 
un der sø ke om blod fra per so ner med god 
kon di sjon kan brem se syk doms ut vik lin
gen hos per so ner med Alz hei mers i tid
lig fase. 

For å sik re høy stu die kva li tet og re le
vans har vi etab lert en bru ker grup pe for 
pro sjek te ne som be står av nære på rø
ren de til Alz hei merpa si en ter. Gruppen 
har vært tett in vol vert i plan leg gin gen 
av våre stu di er, og de res bi drag har vært 
med på å for me fle re pro sjek ter, spe si elt 
le ge mid del stu di en, hvor de res er fa rin ger 
spe si elt har bi dratt til vik ti ge til pas nin
ger både i in for ma sjons skriv og stu die
for løp. 

 ■ Hvil ken be tyd ning kan 
stu di en få?

Stu di en tar for seg sto re vi ten ska pe li ge 
og sam funns mes si ge ut ford rin ger, og 
re sul ta te ne kan føre til sto re frem skritt 
i Alz hei merfel tet. I stu die 1 og 2 fant vi 

at tre ning og et ok sy gen opp tak på el ler 
over gjen nom snit tet, er guns tig for hjer
ne hel sa og de mens fo re byg ging. Dis se 
re sul ta te ne er vik ti ge for fo re byg gings
ar bei det, og vi job ber kon ti nu er lig med å 
im ple men te re våre funn «til fol ket» – det 
er kunn skap som bør tas i bruk av fast le
ger og an net hel se per so nell. 

I stu die 3 har vi spen nen de funn på 
mekanismenivå, som gir en stør re for
stå el se av de un der lig gen de mo le ky læ re 
me ka nis me ne bak kon di sjon og Alz hei
merhjer nen. Det te er ak ku rat sendt inn 
til pub li ka sjon og kan le ses om ikke så 
len ge. 

ExPlas er per i dag den enes te le ge
mid del stu di en for Alz hei merpa si en ter 
i Norge, og det vi sam ler inn her av ulikt 
ma te ria le vil ha stor ver di for den vi de re 
forsk nin gen i fel tet. 

Det er man ge bio in gen iø rer som har 
bi dratt til ar bei det med den ne dok tor 
graden. Bio ingeniør stu den ter som skri
ver ba che lor opp ga ve, bio in gen iø rer 
(med og uten mas ter grad) som er an satt 
i forsk nings grup pen, og bio in gen iø rer 
som tar dok tor grad. Bio in gen iø rer har 
god tre ning i å job be ryd dig og sy ste ma
tisk – noen av man ge «bio ingeniør egen
ska per» som kom mer vel dig godt med 
når man job ber med forsk ning. n

Alder: 37 år 
Avhandlingens tittel: Do physical 
activity and cardiorespiratory fit ness 
hold the key to pre vent de men tia?
From so cie ty to bench to bed side – 
Targeting the systemic environment 
with exercised blood
Sted: CERG, Institutt for sir ku la sjon og 
bil de dia gnos tikk, NTNU, Trond heim
Veiledere: Pro fes sor Ul rik Wis løff 
(CERG) og pro fes sor Men no Wit ter 
(Kav liin sti tut tet)
Dato for disputas: 11.11.22
Utdanning: Bio ingeniør (2010), Mas ter 
in Molecular Me di cine (2012)
Nåværende arbeidssted: Postdok tor 
ved NTNU
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Alle vet hvor godt det fø les å få et kom ple ment fra en pa si ent. Tenk så her lig det er 
når kol le ga er gjør det sam me.

Vi må snak ke om hvor dan vi snak ker  
til hver and re
KOM MU NI KA SJON på ar beids plas sen er 
et evig ak tu elt tema. Må ten vi snak ker til 
hver and re på kan for meg være for skjel
len på en god og en dår lig dag. Jeg blir 
sta dig for bløff et over at kol le ga er som 
job ber sam men, kan kom mu ni se re så 
dår lig med hver and re til ti der. Det er til å 
ris te på ho det av.

SKAL VI GREIE å byg ge en god jobb kul
tur, er det utro lig vik tig å set te sø ke ly set 
på god og rik tig kom mu ni ka sjon. Må ten 
vi kom mu ni se rer med hver and re på er 
vik tig for triv sel, ut vik ling og et godt 
ar beids mil jø – det vet vi alle. Hvor for er 

det da til ti der så inn ma ri van ske lig å få 
det til i prak sis? 

LA OSS SI at noen ser på deg og sier «oi, 
har du ord net deg på hå ret?». Tol ker du 
det i po si tiv el ler ne ga tiv for stand? Tror 
du kol le ga en din me ner at du er fin el ler 
«stygg» på hå ret? En kol le ga kan si noe 
i bes te me ning, mens den and re tol ker 
det i ver ste me ning. Det er et el ler an net 
som skjer i kom mu ni ka sjo nen mel lom to 
per so ner, og noen gan ger kan man lure 
på om det er vil jen det står på. Øns ker 
du å for stå per so nen du snak ker med? 
Kom mu ni ka sjon må byg ge på gjen si dig 
re spekt og til lit, og vi må ha et opp rik tig 
øns ke om å for stå hver and re. 

JEG HAR DIS KU TERT sa ken med fle re, og 
min klo ke kol le ga Britt sa at vi kan skje 
kan bli flin ke re til å spør re «hva men te du 
med det?». Kan skje var det ikke ment slik 
det hør tes ut som, og mye ir ri ta sjon og 
sår het kun ne vært unn gått.

EN GYL DEN RE GEL er at man skal snak ke 
til hver and re, og ikke om hver and re. Det 
er noe jeg me ner alle bør bli flin ke re til. 
Vi skal hel ler ikke bare snak ke, vi er nødt 
til å lyt te. Vi må ak tivt for sø ke å fin ne 
ut om den vi snak ker med har for stått 

oss rik tig. Det te gjel der spe si elt fag li ge 
ting, men også de so si a le. I hel se tje nes
ten job ber folk fra man ge kul tu rer un der 
sam me tak. Det er ikke all tid like lett å 
kom mu ni se re med hver and re, og noens 
kropps språk kan av and re tol kes ne ga
tivt. Der for er det også utro lig vik tig å 
være be visst på det nonver ba le språket 
vårt. Et blikk, en sur mine el ler at man er 
lite prat som – da kan man lett bli opp fat
tet som sur og ne ga tiv.

ALLE AN SAT TE er like an svar li ge når det 
gjel der ar beids mil jø et. Er vi rau se med 
hver and re? Er vi vil li ge til å for stå hver
and re? Jeg tror det er to vik ti ge punk
ter å ten ke over. Vi vet alle hvor godt det 
fø les når en pa si ent gir oss kom ple men
ter. Tenk så her lig det er når kol le ga er 
gjør det sam me. Enk le reg ler for et godt 
ar beids mil jø er å hil se på hver and re om 
mor ge nen, ta opp hen del ser med per so
nen det gjel der og ikke slad re med og om 
hver and re. Ut over det te kan man prø ve 
å leg ge igjen pri vat li vet hjem me så godt 
det lar seg gjø re – det er ikke din kol le
gas feil at du ikke er i godt hu mør. Prøv å 
ikke spre det ut over, kan skje kan du hel
ler se et ter po si ti ve ener gi er rundt deg 
som du kan ta med deg hjem. 

TIL SLUTT vil jeg bare si at det er utro lig 
vik tig å snak ke om ar beids mil jø et, kol le
ga er imel lom, spe si elt der som det er noe 
som skur rer. Ta tak i det på bes te måte, 
en ten det er å snak ke med kol le ga en din 
el ler med le de ren din. Du er ikke ale
ne – og det er ikke din jobb å bære hele 
ar beids mil jø et på dine skuld re. n
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TETT PÅ | Kirs ti Nord tveit 

En selv stu dert rø ver
Et ter 40 år som bio ingeniør 
ved sy ke hu set i Haugesund, 
blir Kirs ti Nord tveit pen sjo
nist. I 37 av dem har job ben 
hen nes hand let om IKT – 
og om sta dig skif ten de lab
data sy ste mer.
Av Gre te Han sen 
JOUR NA LIST

Bio in gen iø ren in ter vju er hen ne i mid ten 
av ja nu ar – to uker før hun skal gå av med 
pen sjon. Det var Nora Bir ke land, bio in
gen iø ren som skal over ta job ben hen nes, 
som tip set oss. Hun skrev blant an net: 
«Kirs ti var med fra da hånd skrev ne ana
ly se re sul ta ter ble sendt i rør post, til de 
før ste elek tro nis ke re sul ta te ne ble sendt. 
Hun har vært med i hele pro ses sen fra 
ti den da alt ble gjort ma nu elt – til nå når 
vi har bånd løs ning og prø ve rør som sen
des «gjen nom veg gen» og rett til ana ly se
in stru men te ne». 

– Du har vært med på litt av en ut vik ling?
– Ja, og der for er det med blan de de fø lel
ser jeg gir meg nå, for jeg tri ves med det
te ar bei det. Men det er rik tig tids punkt, 
i lø pet av 2023 skal vi nem lig byt te lab
da ta sy stem – og det har jeg ikke lyst til 
å in vol ve re meg så mye i. Men jeg kjen
ner at uke ne går fort nå. Det er tus en ting 
som skul le vært gjort før 27. ja nu ar.

– Hvor dan hav net du in nen for IKT på 
80tal let? 
– Det be gyn te med at jeg ble valgt til EDB
til lits valgt i 1985. Det var da EDBsy ste
me ne, som vi kal te det den gang, ble inn
ført på la bo ra to ri e ne. Jeg re pre sen ter te 
Norsk Fy sio kje mi ker for bund (som var 
nav net på NITO BFI da, red.anm.) og var 
med i pro ses sen både da jour nal og lab
da ta sy stem ble inn ført. Et ter hvert ble 
jeg en slags su per bru ker, og da stil lin gen 
som sy stem an svar lig ble opp ret tet i 1995, 
fikk jeg den – og har hatt den si den. 

– Du har in gen for mell ut dan ning i IKT, 
hvor dan har du til eg net deg all kunn ska pen?
– En del av opp læ rin gen har jeg fått av le ve
ran dø rer. For eks em pel ved år tu sen skif tet 

da vi byt tet lab da ta sy stem. Da fikk jeg hjelp 
til å set te opp kode ver ket – og det lær te jeg 
mas se av. Jeg har også hatt nyt te av å sam
ar bei de med and re sy stem an svar li ge bio in
gen iø rer – både in ternt og på tvers av fore
ta ke ne. Men det mes te har jeg fun net ut av 
selv. Jeg er en selv stu dert rø ver.

– For tell litt om sy ste me ne du job ber med i 
dag!
– Hel se Vest bru ker DIPS som jour nal sy
stem. Vi gikk over til DIPS Arena for en 
tid til ba ke, og det er jeg ikke helt for nøyd 
med – det har vært man ge feil. Ut vik lin
gen går dess uten steg for steg og vi må 
der for ved li ke hol de to sy ste mer sam ti
dig. På labdatasiden inn fø rer vi Unilab 
i lø pet av året. Vi er sist ute, og når vi er 
fer di ge har hele Hel se Vest sam me lab da
ta sy stem. Slike over gan ger er vel dig kre
ven de. Det var mas se jobb da vi fikk ny 
lab og au to ma sjon i 2021. Nå må hele job
ben gjø res på nytt.

– Men det er en for del at flest mu lig bru ker 
sam me sy stem?
– De sier så …

– Hva skal du fyl le pen sjo nist da ge ne med?
– Det blir ikke noe pro blem, for jeg har 
man ge hob by er. Jeg la ger blant an net gyl
len lær. Det vil si at jeg pre ger skinn, leg
ger på gull og ma ler det. Ofte bru kes det 
som trekk på møb ler. Det er et gam melt 
hånd verk som ikke så man ge dri ver med 
len ger. Jeg har tatt fag brev og er med lem 
av Norsk gyllenlærlaug. Jeg syr dess uten 
bu na der – og jeg har både hage og land
sted som skal stel les.

– Hva vil le du gjort der som du ikke ble bio
ingeniør?
– Det måt te vært noe prak tisk, for jeg li ker 
å ska pe ting. Kan skje mø bel snek ker?

– Hvor dan tror du stu die ka me ra te ne dine 
hus ker deg?
– Å, det er så len ge si den …. Jeg har ikke 
hatt kon takt med kullingene fra fy sio kje
mi ker sko len på Ul le vål sy ke hus på man
ge år. Vi gikk ut i 1982. Men jeg had de 
nok godt hu mør. De hus ker meg kan skje 
som liv lig?

– Hva hol der du på med ak ku rat nå?
– Like før det te in ter vju et les te jeg epost 
og for søk te å kom me meg a jour med 
inn bok sen. Se ne re i dag skal jeg på to 
mø ter. Det ene hand ler om DIPS Arena. 
Vi er en grup pe sy stem an svar li ge i Hel
se Vest som har mø ter to gan ger i uka. Da 
dis ku te rer vi ak tu el le pro blem stil lin ger, 
for eks em pel di ver se end rings øns ker.

– Du får ti mi nutter med hel se mi nis te ren. 
Hva vil le du sagt?
– Jeg vil le fo re slått et nytt takst sy stem. 
Vi som dri ver med de bi te ring og øko no
mis ke opp gjør på la bo ra to ri e ne, er lei av 
alle opp da te rin ge ne. Det kom mer sta
dig nye takst ko der som bare re pre sen te
rer noen få øre hver gang og som har null 
be tyd ning, men som gir oss mas se jobb. 
Vi tren ger et enk le re sy stem!

Jeg vil le også tatt opp be man nin gen 
ved la bo ra to ri e ne. Den må økes! Som det 
er i dag må vi bru ke vi kar by rå er for å sør
ge for nok folk, og det er mye dy re re enn 
å ha fle re fast an sat te. Vi tren ger en skik
ke lig sat sing på hel se per so nell! 

– Hva gle der du deg mest til ak ku rat nå?
– Til å stå opp med viss he ten om at jeg 
ikke tren ger å ryk ke ut tid lig på mor ge
nen på syk ke len min – i all slags vær – i 
regn og mør ke. Og til å få tid til alt det 
and re jeg har lyst til. Det er mangt som er 
satt på vent for di det har vært så utro lig 
mye å gjø re på jobb.

– Stiller du opp hvis la ben rin ger og vil ha 
deg til å step pe inn?
– Vi har al le re de av talt at jeg skal job be et 
par da ger i uka en pe ri ode, men først skal 
jeg alt så ha noen uker med HELT fri. n

TETT PÅ: Kirs ti Nord tveit 

AL DER: 66 år

STIL LING: Sy stem an svar lig IKT
bio ingeniør ved me di sinsk bio kje mi, 
Hel se Fon na i Hau ge sund.

AK TUELL FOR DI: En av de før ste 
IKTbio in gen iø re ne. Gikk av med pen
sjon 27. ja nu ar i år.
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D
e fles te av oss til brin ger stør
ste par ten av da gen på jobb og det er 
utro lig vik tig at vi tri ves og har det 
bra. Når jeg hø rer folk sier at «job

ben er helt ok, jeg kom mer når jeg skal, 
gjør job ben min og går hjem», ten ker jeg 
at slik vil ikke jeg ha det! Ar bei det er en så 
stor del av li vet mitt, at jeg vil ha det trygt, 
godt og gøy på jobb. Job ben skal ut ford re 
meg, men helst ikke mer enn jeg kan 
hånd te re, i alle fall ikke over tid. Jeg vil 
ha dy na mikk med kol le ga ene – noen gan
ger er jeg en støt ten de part for noen, mens 
and re gan ger kan jeg støt te meg på and re.

Det er vik tig å stop pe opp og re flek te re 
over li vet på job ben inn imel lom, og gjø
re jus te rin ger når kur sen har blitt helt 
an ner le des enn vi had de tenkt. Kan skje 
har kur sen blitt feil uten at vi har mer
ket det? Da er det vik tig å luf te det te med 
næ rme ste le der, slik at dere kan fin ne en 
ny kurs sam men og slik at til tak kan set
tes i verk. Jeg er selv le der og jeg kan for
sik re om at le de re ikke er all vi ten de. Vi 

kan ofte være de siste som fan ger opp uro 
i kol le gi et. 

Fram ti den i våre hen der
Sta tis tikk vi ser at ar beids plas ser med 
godt ar beids mil jø har mi ndre turn over og 
la ve re sy ke fra vær. I Bio in gen iø ren 1 2023 
kun ne vi lese om hvor dan stram me re 
bud sjet ter og bio ingeniør man gel fram
over vil på vir ke våre ar beids plas ser på fle
re må ter. Vi kan få end re de ar beids opp ga
ver, nye kol le ga er med and re ut dan nel ser 
og – kan skje det vi fryk ter mest – en enda 
trav le re hver dag. Gode re la sjo ner på jobb, 
et åpent og trygt mil jø som ak tivt job ber 
for in klu de ring og god kom mu ni ka sjon, 
vil bli enda vik ti ge re fram over. 

Gi hver and re plass!
Jeg hør te ny lig om en ar beids plass hvor 
alle var så snil le, og at det had de re sul tert 

For ar beids mil jø 
er et fel les an svar. Det er 
selv sagt et le der an svar, 
men vi må også ten ke på 
det som team ar beid.

CHRIS TI NA  
MA THE SON MÆ LAND

Med lem av BFIs  
yr kes etis ke råd

I star ten på et nytt år er det ofte snakk om hvor dan vi kan for bed re oss. Det er visst nok 
mye å ta tak i – vi bør tre ne mer, spi se sun ne re og på fle re må ter be gyn ne et nytt og   
bed re liv. Sunn livs stil er en ting, men hva med vår psy ko so si a le sunn het? 

Av og til er det nød ven dig å jus te re kursen
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i man ge lang va ri ge kon flik ter og høyt 
lang tids sy ke fra vær. Jeg lur te på hvor dan 
det kun ne ha seg. Det vis te seg at alle var 
opp tatt av å ikke lage så mye styr. Val
get om å ikke si noe, gjor de at de vans
ke li ge sam ta le ne rett og slett ikke ble 
tatt, noe som med før te både sy ke mel din
ger og mye ind re uro. Gode re la sjo ner på 
jobb be tyr ikke at man skal smi le og være 
gla de hele ti den. Det er lett å fal le i den 
grøf ta. Har du en van ske lig dag og ikke 
or ker å være so si al, så vær åpen og si fra 
til de som job ber rundt deg. Du tren ger 
ikke bret te ut li vet ditt, men gi be skjed 
om dine be hov. Kol le ga er kan lett mis for
stå kropps språk. Det kan bi dra til unød
ven di ge mis for stå el ser og uro. Det er vik
tig å kun ne gi hver and re plass.

Vik ti ge spørs mål
Hvor dan er jeg med på å på vir ke min 
egen og mine kol le ga ers ar beids hver dag? 
Gir jeg de rik ti ge til ba ke mel din ge ne? 
Hvor dan på vir ker mine ord og hand lin
ger and re kol le ga er? Hva kan jeg gjø re 
for at både min egen og mine kol le ga ers 
ar beids hver dag blir best mu lig? 

Det te er spørs mål som vi må stil le oss 
selv med jev ne mel lom rom for å jus te re 
kur sen. Jeg sy nes det er vik tig å leve et ter 
re ge len som fin nes i de fles te sto re re li
gi o ner og livs syn: «Alt dere vil at and re 
skal gjø re mot dere, skal dere også gjø re 
mot dem».

Ar beids mil jø er lag ar beid
Jeg er stolt av å være bio ingeniør og jeg er 
stolt over min ar beids plass. Vi er langt fra 
per fek te og job ber kon ti nu er lig med for
bed ring. Det er vik tig å ten ke for bed ring, 
ikke bare på ar beids opp ga ve ne våre, men 
også på det mel lom men nes ke li ge plan.

For ar beids mil jø er et fel les an svar. 
Det er selv sagt et le der an svar, men vi må 
også ten ke på det som team ar beid. Å ha 
for man ge uen ga sjer te an sat te som kun 
gjør ak ku rat det de må, er ikke bra for 
ar beids mil jø et over tid. Det er vik tig at 
det ikke er de sam me per so ne ne som all
tid gjør mest. Det te er en ty pisk fall gru ve 
– at de mest eff ek ti ve all tid får de mest 
kre ven de ar beids opp ga ve ne el ler fle re 
ar beids opp ga ver, for de er jo så ras ke. Vi 
må alle være med og dra las set!

Ma rit Brei vik for mu le rer det slik: «In
gen for tje ner å til hø re et bed re lag enn 
det de er vil li ge til å være med på å ska pe 
selv». n

Au to ri sa sjon –  
kva li tets sik ret  
kom pe tan se

D
et er nå 33 uli ke au to ri ser te 
hel se per so nell grup per, re gu lert 
av hel se per so nello ven, i Norge. 
Skal man ha til lit til ord ningen 

er det vik tig at det stil les like krav og 
vur de rin ger til nye pro fe sjo ner som 
sø ker au to ri sa sjon, og at ar beids gi ver er 
be visst på hva au to ri sa sjon in ne bæ rer. 

For må let med lo ven er å bi dra til sik
ker het for pa si en ter og til kva li tet i 
hel se og om sorgs tje nes ten. Den skal 
dan ne grunn lag for be folk nin gens til
lit til hel se per so nell. I til legg skal lo ven 
ivare ta hel se per so nells rettsikkerhet og 
be hov for for ut sig bar het.

Au to ri sa sjon
Au to ri sa sjon et ter hel se per so nello ven 
er en be kref tel se fra off ent li ge myn dig
he ter på at de for mel le krav til yr kes tit
te len er opp fylt og gir rett til å be nyt te 
tit te len. Det er Hel se di rek to ra tet som 
be hand ler søk nad om au to ri sa sjon. 
Forut set nin gen er at yr kes grup pen er 
au to ri sert av Hel se og om sorgs de par te
men tet (HOD).

Kan au to ri sa sjons ord nin gen 
 for rin ges?
Vå ren 2022 ble nap ra pa ter og os teo
pa ter au to ri sert. Stor tin get valg te å gi 
au to ri se ring i for bin del se med stats
bud sjet tet for 2021. Det skap te po li tisk 
de batt for di man ge var skep tisk til at 
Stor tin get på den må ten opp tråd te som 
«au to ri sa sjons kon tor». Van lig vis er det 
HOD som inn vil ger au to ri se ring til nye 
pro fe sjo ner et ter hel se per so nello ven. 
I til legg skap te det te stor fag lig de batt 

for di fle re for bund men te at det te ble 
gjort før gode fag li ge ret nings lin jer og 
ty de li ge ut dan nings krav var på plass 
for dis se yr ke ne. Stor tin get valg te å 
tros se fag li ge råd som ad var te mot det
te. Ut dan nin ge ne er ikke inn lem met 
i Na sjo na le ret nings lin jer for hel se og 
so si al fag ut dan ning. Stor tin get men te at 
ved å gi au to ri sa sjon kun ne pa si en te ne 
kla ge på be hand lin gen som blir gitt. 
Men Sta tens Hel se til syn, som be hand ler 
pa si ent kla ger, var skep tisk. Hel se di rek
to ra tet, som ut ar bei der de fag li ge ret
nings lin je ne for hel se per so nell, ad var te 
også om av gjø rel sen.

Nei til po li tis ke snar vei er
Skal man ha til lit til au to ri sa sjons ord
nin gen, så er det vik tig at det ikke går 
po li tikk i den. Stor tin get må lyt te til de 
in stan ser som er in vol vert. Det er vik tig 
at de vur de rin ger som er gitt i hel se per
so nello ven opp fyl les før nye pro fe sjo ner 
gis au to ri sa sjon. Det må være ty de li ge 
og en het li ge krav til ut dan ning. Det te 
er vik tig når man skal vur de re kunn
skaps ni vå, kom pe tan se og fer dig he ter. 
For pa si en ter må det være en trygg het 
at uli ke hel se pro fe sjo ner er au to ri sert 
et ter de sam me vil kår.

Vær be visst
BFI har som man dat å iva re ta bio in
gen iø re nes au to ri sa sjon. Vi an ser den 
som vik tig og nød ven dig i vår ut øv
el se av yr ket. Da er det ikke fritt for at 
man und rer seg når det ly ses ut stil lin
ger der au to ri sert bio ingeniør si de stil
les med ikkeau to ri ser te pro fe sjo ner. 
Det kan være man ge år sa ker til det te, 
men ord nin gen med au to ri sa sjon set tes 
i et mer ke lig lys. Det te hand ler ikke om 
frykt for and re pro fe sjo ner, men om at 
ar beids gi ver må være be visst på kva li te
ten og ver di en au to ri sa sjons ord nin gen 
har. Det gir til lit til ord nin gen både for 
pa si en ter, bru ke re og den au to ri ser te. n

KJE TIL JEN SET 

Nest le der, BFIs fag sty re
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Vinn en kake til 
fredagskaffen på 
laben! 

Løs kryssord sammen med kollegene og 
vinn kake! 

Send bilde av løsningen (hele kryssordet) 
til kryssord@nito.no. Husk å skrive navn og 
telefonnummer i eposten.

Løsningen må være hos oss senest 
 mandag 13. mars 2023.

Løsningen og  navnet på vinneren blir lagt  
ut på bioingenioren.no. Lykke til!

FOR 25 ÅR SIDEN

Da NOBI ble NITO BFI
 ■ I Bio in gen iø ren 2 1998 mar ke res det 

at Bioingeniørfaglig in sti tutt er en rea
li tet med ar tik ke len «Bioingeniørfaglig 
in sti tutt – en ny skap ning in nen or ga ni
sa sjons li vet». Pat ri cia Mel som skri ver: 
«Fag sty ret i Bioingeniørfaglig in sti
tutt had de sitt før ste sty re mø te i Oslo 
15. og 16. ja nu ar. For å mar ke re det te 
og for å pre sen te re in sti tut tet næ r
mere for sam ar beids part ne re og kol
le g er, var NO BIs gam le ho ved sty re og 
det nye fag sty ret vert skap for en en kel 
mottagelse». 

Hun for tel ler at vel 60 gjes ter var 

møtt opp på Ho tel Bris tol i Oslo for 
å høre om ny skap nin gen, der iblant 
So si al og hel se de par te men tet, Hel se
til sy net, Aka de mi ker nes fel les or ga ni
sa sjon og re pre sen tan ter fra søs ter or
ga ni sa sjo nen i Sve ri ge.

BFIs le der Ma rit Styk ket sa til for
sam lin gen at «in sti tut tet skal iva re ta 
bio in gen iø re nes fag li ge pro fe sjons ak
ti vi te ter. Hen sik ten er å syn lig gjø re og 
styr ke bio in gen iø re nes rol le i norsk 
hel se ve sen og set te yr kes grup pens 
preg på ut for min gen av sam fun nets 
hel se og so si al po li tikk».
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Bioingeniøren presenterer stillingsannonser på bladets nettside, 
i nyhetsbrev og på Facebook. I våre kanaler treffer du de 7600 
medlemmene av NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI).

Dette kan vi tilby:
• Stillingsannonse på www.bioingenioren.no/jobb koster kr. 5 300,-
• Alle stillingsannonser blir også promotert på facebooksiden vår. 

Annonsen vil nå et betydelig antall av våre 5 400 følgere, som 
kanskje også vil dele den videre.

• Ingen tidsbegrensning: Annonsen ligger ute frem til søknadsfristen 
er passert, samme hvor lenge det er til.

Vi tar også imot stillingsannonser i papirutgaven, da gjelder egne priser 
og betingelser. Nettannonse er inkludert i prisen for papirannonse. Se 
medieplanen på bioingenioren.no/annonseinfo for mer informasjon.

Ser du etter en ny medarbeider?  
Da bør du annonsere på bioingenioren.no!

For å bestille stillingsannonse på nett eller papir, send e-post  
til bioing@nito.no eller ring redaktør Svein A. Liljebakk,  
tlf: +47 905 22 107
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Diagen AS
Kontakt oss på:
Tlf: +47 69 29 40 50  I  Faks: +47 69 29 40 51 
Epost: post@diagen.no  I  Web: www.diagen.no

  VirClia Lotus har:
  Random access

  Kontinuerlig tilsetting av prøver

  STAT-funksjon for kritiske prøver

  Første resultatet innen en time, deretter nye prøvesvar hvert 30 sekund         

  Flere enn 90 ulike immunologiske analyser (VirClia monotest) på ett og samme system

av immunologiske infeksjonssykdommer.
Systemet bygger på en ny, mer følsom og stabil teknologi.

Vi introduserer VirClia Lotus til diagnostikk 

  NY CLIA TEKNOLOGI!
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