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VI TAKKER TOVE
Natt til 13. oktober døde Tove Aas
fra oss. Bare 49 år gammel måtte
hun gi etter for kreftsykdommen
som hun kjempet med de siste tre
årene.
Toves
spesielle
fagfelt
var
kvalitetssikring
innen
laboratoriemedisin, og hun påtok seg
mange oppgaver og verv på dette
feltet. Ikke rart at hun var etterspurt,
for vi som fikk anledning til å
samarbeide med Tove vet hvilket
engasjement hun la for dagen. Tove
var så lett å spørre, ”Jeg liker
utfordringer” sa hun,  hun påtok seg
oppgavene og skuffet aldri.
Også NKK var så heldige å få Tove
med på laget, som medlem av NKKs
ekspertgruppe, fra våren 2000. Her
kom Tove med viktige innspill, 
tuftet på hennes gode forankring i
den praktiske laboratoriehverdagen.
Mange vil huske Toves vellykkede
NKKseminar
i
intern
Tove var den sentrale personen når Sentrallaboratoriet på
kvalitetskontroll i Bergen høsten
Sykehuset i Vestfold ble første laboratorium i Norge
2002, og hennes innsats rundt
akkreditert etter ISO 15189  her med Akkrediteringbeviset.
forståelse av biobankloven i
medisinsk biokjemisk rutine. Toves store ”kjælebarn” de senere årene var nok likevel ledelsen
av forberedelsene til akkreditering ved Vestfoldlaboratoriene. Som det første laboratoriet i
Norge som fikk akkreditering etter den medisinske ISOstandarden 15189, ble det nærmest en
parademarsj på grunn av det solide forarbeidet.
Tove snakket åpent om sykdommen, og lot oss få delta i oppturer og nedturer,  det var godt,
for vi kunne omgåes så mye friere da. ”Jeg må jo leve livet mitt” sa hun hver gang hun hadde
krabbet seg opp fra en nedtur.
Men tankene våre kretser også om Toves familie,  hennes ektemann Per og barna Marianne,
Per Kristian og Kristine,  de hadde et tett og fint familieliv som nå må gå videre uten mor.
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Tove hadde også et stort nettverk av øvrig familie, venner og medarbeidere som hun betydde
mye for, og som medarbeidere vil vi takke deg kjære, kjære Tove, for din fine innsats for
miljøet, og spesielt for NKK i denne sammenheng!
Pål Rustad, Heidi Steensland

NKK  nye folk og ny lokaliser ing
Daglig ledelse
I forrige NKK Informerer takket Heidi Steensland og Bente Heesch for seg og overlot rattet til
Camilla Aasen Moen og meg selv, Pål Rustad. Samtidig hadde styret og ekspertgruppen blitt
enige om at det ville være fordelaktig på sikt at de to organisasjonene som drev ekstern
kvalitetsvurdering innen vårt fagfelt i Norge, NKK og NOKLUS, prøvde å samarbeide mer
enn tilfellet har vært.
Med 100% utskifting av staben i tillegg til omorganiseringen, har nok dette vært et usikkert
eksperiment i noens øyne. Med en god del møtevirksomhet med tidligere NKKledelse, innen
NKKs ekspertgruppe og med Labquality, har jeg følt at dette tross alt har gått på skinner og
har oppfattet samarbeidet med Camilla som strålende til tross for avstanden – hun har vært en
leders ønskedrøm, selvstendig, effektiv og sett evt. problemer tidlig!
Det kom derfor som lyn fra klar himmel da jeg litt ut i desember fikk beskjed om at Camilla
ville slutte i jobben, som ikke hadde svart til hennes forventninger. I et møte i Bergen den
15/12 ble man enige om å fortsette samarbeidet med NOKLUS og er innstilt på et enda tettere
samarbeid enn hittil. Gunn Berit Berge Kristensen er blitt konstituert som kvalitetskonsulent i
NKK og overtar etter Camilla. Hun regner med å avslutte arbeidet med sin doktorgrad innen
et år, men vil allerede nå være 100 % tilgjengelig for laboratoriene. En del av arbeidet med
rapportene som Camilla tidligere var tildelt, vil bli fordelt på ansatte ved NOKLUS, men
Gunn vil ha overoppsyn og ansvaret også for dette arbeidet.
I begynnelsen er jo alt nytt for Gunn, men jeg regner med at hun i løpet av kort tid vil være
fullt operativ. Hun har det samme telefonnummer og faksnummer som Camilla hadde, men en
permanent Epostadresse er ikke klar enda slik at man midletidig må benytte hennes
nåværende adresse: gunn.kristensen@isf.uib.no. Når permanent Epostadresse foreligger, vil
denne umiddelbart bli oppdatert på NKKs hjemmeside (http://www.legeforeningen.no/nkk).
Jeg står selvfølgelig til disposisjon for alle ved behov!
Ekspertkomiteen
Det ble avholdt møte i ekspertkomiteen, forsterket med NKK styreformann Sverre Landaas,
den 26. oktober. Kristine Solem, St. Olavs Hospital HF, ble innvalgt som nytt medlem i
komiteen og hun har takket ja! Velkommen Kristine!
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NKKmøtet 2006
Forberedelsene til NKKmøtet 16. og 17. mars på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen er
godt i gang. Vi vil starte ca kl 11 torsdag og avslutte ca kl 17 fredag til informasjon for de
som må rekke transportmidler.

Påmelding for 2006
Forberedelsene til påmelding for programmene for 2006 har tatt en god del tid for Camilla og
meg – og kanskje har det tatt litt ekstra tid for dere også  å gjøre dette on line. Jeg er
imponert over hvordan dere har tatt utfordringen. Camilla har nok fått en del spørsmål, men vi
har mottatt svært få papirbestillinger. Takk for hjelpen!
§ Hvis fakturaene skal til en annen adresse enn den som benyttes når prøver og rapporter
sendes, eller andre kontaktdetaljer skal rettes, kan dere gjøre dette ved å gå inn på
Labqualitys hjemmeside (http://www2.labquality.fi/english/): Etter å ha lagt inn
”Client code” og ”Password”, gå inn på ”Updating of contact details” og klikk ”Edit
contact details”. Her kan man forøvrig også registrere institusjonens nøyaktige navn
slik det skal vises på sertifikatet for de som har bestilt dette.
§ Jeg håper forøvrig at bestillingsnummer ble lagt inn (som beskrevet i oppskriften) ved
bestillingen slik at fakturaene, som sendes ut av NKK, ikke returneres for påføring av
ordrenummer. Hvis ikke – send ordrenummer til NKK så snart som mulig (f.eks.
prustad@furst.no).
§ Det var feil pris på tre av programmene på bestillingsskjemaet som ble sendt ut (riktig
på on line bestilling): 2040: 140/uts på bestillingsskjemaet og 150 on line, 2020:
220/uts på bestillingsskjemaet og 230 on line, 1075: 85/uts på bestillingsskjemaet og
90 on line. Jeg håper dere aksepterer prisen angitt ved on line bestilling, men vil ikke
insistere hvis dere er uenig!

Med dette vil vi ønske alle NKKs samarbeidspartnere et riktig GODT NYTT
ÅR og håper på mer stabile arbeidsforhold for NKK i det nye året!
Vennlige nyttårshilsener fra
Gunn og Pål
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