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NITO Bioingeniørfaglig institutt 

Årsrapport 2016 

Organisering 
Bioingeniørfaglig institutt (BFI) er en av avdelingene i NITO og en selvstendig faglig enhet. 
Instituttet ivaretar bioingeniørenes fag- og profesjonsinteresser.  

Fagstyret 
BFI ledes av et Fagstyre bestående av leder, nestleder og fire medlemmer, valgt for tre år av 
gangen. Fagstyret som ble valgt høsten 2013 for perioden 2014 – 2016 har bestått av:  

Navn Verv Arbeidssted 

Rita von der Fehr Leder Oslo universitetssykehus HF 

Lene Haugnæss Nestleder St. Olavs hospital HF 

Astrid Bell Medlem Helse Møre og Romsdal, Molde 

Gro Jensen Medlem Diakonhjemmet Sykehus AS 

Kjetil Jenset Medlem Sykehuset Innlandet Lillehammer 

Monica Lundberg Medlem Universitetssykehuset Nord-Norge 

BFIs fagstyre gjennomførte seks møter i løpet av 2016, to av møtene per e-post. Fagstyret 
behandlet til sammen 101 saker. Protokollene kan leses i sin helhet på NITOs nettsider: 
www.nito.no. 

Sekretariatet 
BFI har et sekretariat med fast ansatte som ledes av instituttleder Lisa Husby Sande. 
Sekretariatet består for øvrig av følgende ansatte rådgivere: Vibeke Furuly, Patricia Ann 
Melsom, Eva Lisa Piiksi og Marie Nora Roald. Bioingeniøren: Grete Hansen (redaktør), 
Svein Arild Sletteng (journalist), Kirsti Berg og Anne Katrine Kvissel (vitenskapelige 
redaktører). 

Medlemsutvikling 
Per 31.12.2016 hadde BFI totalt 7019 medlemmer (per 31.12.15: 6813 medlemmer). Antallet 
studentmedlemmer og pensjonister har økt fra året før.  

Studentmedlemmer og nyutdannede 

BFI hadde 555 studentmedlemmer per 31.12.2015 og 617 per 31.12.2016. Det utgjør en 
vekst på 11%. For å sikre et jevnt og økende antall yrkesaktive medlemmer er det viktig å 
verve nye medlemmer blant studentene. BFI har hatt et samarbeid med NITO studentene om 
rekruttering i 2016 som videreføres i 2017.  

NITO gjennomfører hvert år en undersøkelse blant nyutdannede medlemmer i januar året 
etter at de er utdannet (Etterundersøkelsen). I 2016 besvarte 81 nyutdannede bioingeniører 
undersøkelsen, 9 prosent av disse hadde tatt mastergrad før de begynte å jobbe. 91 prosent 
av de som har svart er i jobb, og 34,6 prosent hadde fast stilling. Dette er en ytterligere 
økning siden året før, og det høyeste tallet faste stillinger for nytutdannede siden målingene 
startet. Det er fortsatt et flertall som går i vikariater eller midlertidige stillinger et halvt år etter 
endt utdannelse. Av de som svarte hadde 87 prosent skaffet seg jobb enten før de var 
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utdannet eller innen en måned etter endt utdannelse. De som ikke hadde jobb var enten 
arbeidsledige (3,7%), avtjente verneplikt (2,5%) eller i svangerskapspermisjon (2,5%). De 
nyutdannede oppgir arbeidsmiljø, trygghet, geografisk plassering og muligheter for faglig 
utvikling som de viktigste momentene når de søker jobb.  

Identitet og yrkesstolthet 
Etikkarbeid i yrkesetisk råd 

Yrkesetisk råd (YER) består av leder, tre rådsmedlemmer og et varamedlem. De velges av 
og blant BFIs medlemmer for tre år av gangen. I tillegg oppnevner fagstyret en observatør til 
rådet blant fagstyrets medlemmer. 

Yrkesetisk råd som ble valgt høsten 2013 for perioden 2014 – 2016 har bestått av:  

Navn Verv Arbeidssted 

Cecilie Okkenhaug Leder Diakonhjemmet Sykehus AS 

Signe Røynås Medlem NOKLUS Sørlandet sykehus Kristiansand 

Nanna Skeie Medlem Oslo universitetssykehus 

Mona Pedersen Unnerud Medlem Sykehuset Østfold 

Ingvild Revheim Varamedlem Stavanger universitetssykehus 

Monica Lundberg Observatør fra 
fagstyret 

Universitetssykehuset Nord-Norge 

Yrkesetisk råd har i 2016: 

 Gjennomført tre møter.  
 Skrevet innlegg til etikkspalten i hvert nummer av Bioingeniøren. 
 Bidratt med innspill til høringer fra NITO. 
 Sendt ut mail til etikknettverket. 
 Videreført kurs i etisk refleksjonsveiledning ved fire sykehus.  
 Tilbudt et opplegg for undervisning i etikk ved tre høyskoler: HiOA, HiA og HIB 
 Presentert poster på IFBLS-kongressen i Japan 
 Behandlet spørsmål fra medlemmene. 
 Tatt opp aktuelle saker til diskusjon.  

Det vises for øvrig til rapport fra yrkesetisk råd for perioden 2014 – 2016. 

Bioingeniørdagen  
Tema for bioingeniørdagen 2016 var pasientsikkerhet, og slagordet var: «Pasientsikkerhet – 
vår fagkunnskap – din trygghet».  

BFI delte ut om lag kr 180 000,- til 35 lokale arrangementer i forbindelse med 
Bioingeniørdagen 2016.  

Fagutvikling 
Rådgivende utvalg 

Fagstyret har oppnevnt åtte rådgivende utvalg til å bistå i faglige spørsmål og kursavvikling. 
Det vises til utvalgenes årsrapporter for mer informasjon om utvalgene, se www.nito.no/bfi. 

Kurs og konferanser 

BFI driver etterutdanningsvirksomhet som gir bioingeniørene mulighet til å følge med i den 
medisinske utviklingen. BFIs kurs og konferanser er av en slik karakter at de bidrar til å heve 
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kunnskapsnivået og realkompetansen for den enkelte deltaker. Kursene gir poeng som kan 
brukes til søknad om spesialistgodkjenning.  

Bioingeniørkongressen 2016 

Bioingeniørkongressen 2016 var det største arrangementet i NITOs regi dette året. Den ble 
avholdt de tre første dagene i juni, og med sju parallelle sesjoner og workshops kunne de 
over 800 som var innom boltre seg i det siste nye på fagfronten for bioingeniører. 
Arrangementet har fått svært gode tilbakemeldinger. Både faglig og sosialt var dette en unik 
møteplass som bioingeniørene satte meget stor pris på.  

Tabellen under viser kurs og konferanser som ble arrangert i 2016, antall deltakere og 
tilfredshet: 

Tittel 
Deltake
re 

Komité/ 
forelesere 

Utstillere 
Totalt 

Helhetsinntrykk  
bra og svært bra (%) 

Bioingeniørkongressen 578 180 21 firma 
74 representanter 

832 97,8 % 

Lederdagene 2016 96 23 24 firma 
39 representanter 

158 98,5 % 

Kvalitetsarbeid i medisinske 
laboratorier 

141 21  162 97,7 % 

SUM 815 224 113 1152 98 % 

Det inviteres til posterutstilling på de fleste av BFIs kurs og konferanser. Dersom det kommer 
mer enn tre postere til et kurs kan det deles ut en pris for beste poster.  

Spesialistgodkjenning for bioingeniører 

Bioingeniørfaglig institutt administrerer ordningen med spesialistgodkjenning for 
bioingeniører. Spesialistgodkjenning gir dokumentasjon på at bioingeniøren har teoretisk og 
praktisk kompetanse utover bachelornivå innenfor det aktuelle spesialistområdet. 
Spesialistgodkjenningen er en ordning basert på nasjonale retningslinjer, og har eksistert 
siden 2007. 

Det er per 31.12.2016 gitt 27 spesialistgodkjenninger, og 13 bioingeniørspesialister har fått 
fornyet godkjenning.  

Spesialistkomiteen har ansvar for vurdering av kandidatene etter fastsatte retningslinjer, og 
er ansvarlig for godkjenning av den enkelte kandidat. 

BFIs spesialistkomité oppnevnes av fagstyret og består av medlemmer fra BFIs rådgivende 
utvalg. Oversikt over spesialistkomiteen 2016: 

Utvalg Navn Arbeidssted 
RUFKA Berit Revå Sykehuset i Vestfold 

Lena O. Pedersen (vara) Universitetssykehuset Nord-Norge 
RUFPAT Helene Tuft Stavnes Oslo universitetssykehus 

Inger-Lise Neslein Høgskolen i Oslo og Akershus 
RUFMIK Anita Løvås Brekken Stavanger universitetssjukehus 

Irene Rauk (vara) Folkehelseinstituttet 
RUMBIO Heidi Eilertsen Høgskolen i Oslo og Akershus 

Inger Berit Hersleth (vara) Diakonhjemmet sykehus 
RUPPAS Ingunn Børø Haukeland universitetssykehus 

Helga Aasen Osvoll (vara) Førde sentralsjukehus 
RUFIT Brita Hermundstad Akershus universitetssykehus 

Liv Jorunn Garvik (vara) Oslo universitetssykehus ullevål 
RUFUT Synnøve Austad Yksnøy Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus 

Turid Aarhus Braseth (vara) Høgskolen i Bergen 
RUFBIF Runa Marie Grimholt Oslo universitetssykehus HF 

Anne Vegard Stavelin (vara) Noklus 
Observatør  
Fagstyret 

Gro Jensen Diakonhjemmet Sykehus AS 

Spesialistkomiteen hadde to møter i 2016. Det ble godkjent fem nye bioingeniørspesialister 
og fem bioingeniører fornyet sin godkjenning. 
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BFIs studiefond 
Studiefondets formål er å gi økonomisk støtte til medlemmene slik at de kan drive faglig 
utvikling som kan bidra til å heve bioingeniørfaget.  

Studiefondets styre i 2016 besto av: 

Leder: Rita von der Fehr 
Styremedlemmer: Lene Haugnæss og Kjetil Jenset 

Lisa Husby Sande og Vibeke Furuly deltar i møtene fra sekretariatet.  

Studiefondets styre tildelte totalt kr. 575 000 i 2016; kr 366 000 i ordinære tildelinger og  
kr 209 000 i ekstraordinære tildelinger i posterstipend til Bioingeniørkongressen og IFBLS-
kongressen.  

Helsepolitikk 
Arbeidsgruppen for å kartlegge og planlegge NITOs helsepolitiske handlingsrom ledes av 
instituttleder i BFI, og har medlemmer fra BFI, Samfunnspolitisk avdeling, Forhandlings- og 
arbeidslivsavdelingen og FU Spekter.  

NITO BFI har avgitt innspill til følgende høringer innenfor helse: 

 Innspill til budsjetthøringen i Helse- og omsorgskomiteen. 
 Oppfølging av forslag i primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen 
 Forslag om selvdeklarasjonsordning for mobile helseapplikasjoner. 
 Farmakogenetiske undersøkelser. 
 Kapasitet i sykehusene i Oslo og Akershus. 
 Først og fremst – et enhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader 

utenfor sykehus.  
 Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse og sykehusplan. 
 Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgssektoren 

Høringssvarene kan leses i sin helhet på www.nito.no/politikk/horinger-til-myndighetene/.  

Deltagelse i arbeidsgrupper og referansegrupper 

Som representant for bioingeniører i Norge er medlemmer av BFI representert i en rekke 
utvalg og råd med ulike arbeidsoppgaver.  

Nedenfor følger en oversikt:  

 Nasjonal IKT helseforetak 
o Toril Østvold 

 Helsedirektoratets koordineringsgruppe for innføring av felles norsk 
laboratoriekodeverk (NLK). 

o Rita von der Fehr 
 Helsedirektoratets arbeidsgruppe for antibiotikaspørsmål AFA  

o Anita Løvås Brekken (RUFMIK) 
 Fagråd til Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM).  

o Thea Bergheim 
 Norges Diabetesforbunds Nasjonalt Diabetesforum 

o Karianne Fjeld Løvaas  
 NKK - Norsk Klinisk Kjemisk Kvalitetssikring prosjekt etablering av database for 

holdbarhetsdata  
o Heidi Eilertsen (Høgskolen i Oslo og Akershus/RUMBIO) og Torill Kalfoss 

(Fürst Medisinsk Laboratorium) 
 NKK - Norsk Klinisk Kjemisk Kvalitetssikring prosjekt for nasjonale 

kvalitetsindikatorer.  
o Steinar Holmeset og Bente Heesch (RUFKA). 



 

5 
 

 Masseundersøkelse mot livmorhalskreft.  
o Anne Fosaas (RUFPAT) 

 Fremskrivning og kapasitetsanalyse for HSØ RHF. 
o Rita von der Fehr 

 Innføring av felles laboratoriedatasystem (LIMS) i Helse Sør-Øst. 
o Rita von der Fehr 

 Norsk innsats mot Ebola 
o Toril Østvold 

 Teknologirådets ekspertgruppe om Mobil helse og digitale selvtester  
o Marie Nora Roald 

 Standard Norges komité SN/K 116 Pasientnær analysering og selvtesting 
o Kirsti Holden, Ingrid Horgen og Marie Nora Roald 

 Helsedirektoratets referansegruppe for metodevurdering 
o Eva Lisa Piiksi og Marie Nora Roald 

Utdanningspolitikk 
Mangel på bioingeniører, hvordan rekruttere de beste studenter til bioingeniørutdanningen, 
ivaretakelse av profesjonsutdanningene, rekruttering av bioingeniører med master/PhD til 
undervisnings- og vitenskapelige stillinger, kvalitet i praksis og digital læring er blant temaene 
BFI og BFIs rådgivende utvalg for utdanning (RUFUT) har arbeidet med det siste året. 

BFI har bidratt til NITOs høringssvar på utdanning og forskning som kan leses i sin helhet på 
www.nito.no/politikk/horinger-til-myndighetene/.  

Videre vises det til årsrapport for rådgivende utvalg for utdanning og rådgivende utvalg for 
forskning.  

Internasjonalt arbeid 
International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS)  

Marie Nora Roald, seniorrådgiver i NITO BFI ble i 2016 valgt til president for IFBLS 2016 – 
2018 på generalforsamlingen. Hun har deltatt på to styremøter.  

IFBLS arrangerte generalforsamling i Kobe, Japan i september. BFI deltok med leder, 
nestleder og representanter fra yrkesetisk råd og de rådgivende utvalgene. 
Medlemsrekruttering, etablering av rådgivende ekspertgrupper, samarbeid med relevante 
organer som WHO og ISO og dessuten organisering og støtte til IFBLS-kongressen var 
viktige saker på møtet.  

European Professionals in Biomedical Science (EPBS) 

Den europeiske bioingeniørorganisasjonen EPBS, hadde i 2016 konferanse om Continuing 
Professional Development (CPD) for bioingeniører i Europa. Temaet obligatorisk versus 
frivillig CPD sto høyt på dagsorden.  

Fra BFI deltok BFIs leder Rita von der Fehr, nestleder Lene Haugnæss og seniorrådgiver 
Marie Nora Roald, de presenterte også poster om BFIs spesialistgodkjenning for 
bioingeniører.  

Nordisk medisinsk laboratoriegruppe (NML) 

I 2016 ble det avholdt NML-møte i Helsinki. BFIs leder Rita von der Fehr, nestleder Lene 
Haugnæss og rådgiver Marie Nora Roald deltok. 

Noen av sakene som ble diskutert var kriterier for postere til NML-kongressen, retningslinjer 
for studentforum til NML-kongressen, bruk av bioingeniører i primærhelsetjenesten og 
organisering av laboratorietjenester.  

Videre ble det gjennom NML i 2016 signert en felles nordisk gjestemedlemskapsavtale som 
medfører at bioingeniører som er medlem av organisasjonen i hjemlandet kan innvilges 
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gjestemedlemskap i inntil tre år dersom de jobber i et annet nordisk land. Avtalen gjelder ikke 
Finland som har egne regler for sine medlemmer.  

Tidsskriftet Bioingeniøren 
Bioingeniøren ga ut 10 papirutgaver i 2016 med blant annet seks vitenskapelige artikler. Et 
av målene var en bedre geografisk dekning av reportasjer og nyhetsstoff. I evalueringen av 
2016 kunne tidsskriftet konstatere at 11 av 15 arbeidsplasser som de skrev om, lå utenfor 
Østlandet. 

Redaksjonen deltok på Bioingeniørkongressen og på IFBLSs verdenskongress i Japan. 
Kongressene fikk bred dekning i Bioingeniøren. 

2016 var jubileumsår. Bioingeniøren fylte 50, og feiret hele året med historiske artikler. Selve 
jubileumsnummeret, nr. 4 2016, inneholdt blant annet en dyptpløyende kronikk om 
Bioingeniørens historie, skrevet av tidligere redaktør Patricia Melsom. 

I april 2016 ble de nye nettsidene lansert. Prosessen tok lang tid (to år) siden den skulle skje 
parallelt med utviklingen av NITOs nye nettsider.  
Bioingeniørens nye nettsider har nytt og moderne design og gir bedre muligheter til å 
publisere både fag- og nyhetsstoff.  
Nye www.bioingenioren.no er et selvstendig nettsted, uavhengig av NITO. 

I 2016 innledet Bioingeniøren et tettere samarbeid med bioingeniørtidsskriftene i Danmark og 
Sverige, og de tre redaktørene møttes i Oslo i februar. Resultatet var et felles prosjekt om 
utdanning og arbeidsliv i Skandinavia som ble publisert i Bioingeniøren nr. 7. Det ble bestemt 
at samarbeidet skulle videreføres med et nytt møte i København i 2017. 

Redaksjonskomiteen 

Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for redaktøren i spørsmål som vedrører 
Bioingeniørens langsiktige strategi og utvikling. 

Medlemmene bidrar med et bioingeniørfaglig perspektiv i evaluering av bladets utgaver og 
drøfting av framtidige redaksjonelle satsingsområder. Komiteen fungerer også som et 
bindeledd mellom redaksjonen og fagmiljøer rundt om i landet.  

Redaksjonskomiteen har ingen besluttende myndighet. I henhold til Redaktørplakaten fattes 
alle redaksjonelle beslutninger av Bioingeniørens redaktør. 

Redaksjonskomiteen har fire møter i året. Bioingeniørens ansvarlige redaktør og 
vitenskapelige redaktør, samt Bioingeniørfaglig institutts valgte leder (Rita von der Fehr) har 
fast plass i komiteen. I tillegg oppnevner instituttets fagstyre minst fire medlemmer til 
komiteen for tre år av gangen. Bioingeniørens journalist er komiteens sekretær.  


