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VELKOMMEN SOM MEDLEM  

Velkommen som medlem av NITO BFIs nettverk i ledelse. Som medlem får 
du nyhetsbrev med relevant stoff relatert til ledelse eller lederrollen, 
invitasjon til temamøter og ikke minst muligheten til å bidra i 
påvirkningsarbeid gjennom NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI). 
 
BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTTS LEDERDAGER 2021 
Etter halvannet år med kun digitale møteplasser, kan vi endelig invitere til 
faglig påfyll, nettverksbygging og erfaringsutveksling på årets lederdager 
Nytt av året er at NITOs lederkonferanse og BFIs tradisjonelle lederdager 
har slått seg sammen. Det vil fortsatt være tema relevant for 
bioingeniørledere. Årets programkomite er bredt satt sammen av ledere 
fra ulike helseforetak på Østlandet.  

Årets programkomité  

NETTVERKSTREFF FOR KVALITETSARBEID I MEDISINSKE 
LABORATORIER OG TILHØRENDE WORKSHOPS 2021 

1.-2. november ønsker BFI igjen til nettverkstreff for kvalitetsarbeid 
i medisinske laboratorier og tilhørende workshops på Scandic St. 
Olavs plass i Oslo. Detaljprogram for både nettverkstreff og 
workshops er tilgjengelig på www.nito.no/bfikurs.  

Navn Arbeidssted 

Rita von der Fehr leder, NITO BFIs fagstyre 

Kjetil Jenset  overbioingeniør, Sykehuset Innlandet og  
nestleder, BFIs fagstyre 

Kirsti Holden Styremedlem, NITO BFIs fagstyre 

Lilja Høiback   seksjonssjef, Sykehuset i Vestfold Tønsberg 

Mona Elin Steen  avdelingssjef, Sykehuset Innlandet 

Anita Thornquist  seksjonsleder, Vestre Viken Bærum sykehus 

Lisa Husby  instituttleder, NITO Bioingeniørfaglig institutt 

OM NYHETSBREVET 
NITO BFI ledelse er et 
nettverk av medlemmer 
innen laboratoriedrift og 
ledelse. 

Send gjerne dette 
nyhetsbrevet videre til noen 
du tror kan ha interesse i å 
være med i nettverket.  

Ta kontakt dersom du har 
innspill til nyhetsbrevet eller 
til saker som du mener kan 
være av interesse for 
nettverket. 

 

 

 

 

https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/ledelse-og-prosjektledelse/-nitos-lederkonferanse-2021/
http://www.nito.no/bfikurs


Gikk du glipp av nettverkstreff 2020? Foredragene fra fjorårets kurs 
finner du her: Gjennomførte BFI-kurs 2020 

DIVERSE INFORMASJON 

NITO-kongressen 26.-28. november 
NITOs kongress tar opp overordnede politiske saker som angår 
medlemmene. Her vedtas strategier, og kongressen tar viktige veivalg for 
NITO.  

NITOs hovedstyret velges på kongressen, og det er hovedstyret som leder 
NITO i kongressperioden på tre år. Det er også kongressen som vedtar og 
endrer lov for NITO. 

Her møtes representanter fra de lokale NITO-avdelingene. Vil du være med 
å påvirke kongressen, møter du på årsmøtet i din lokale avdeling og spiller 
inn saker der. 

I forbindelse med at kongressen skal vedta en ny politisk plattform er NITOs 
politikkhefte sendt ut på høring, med høringsfrist 12. september.  

NITO BFI har skrevet utkastet til helsepolitikken og har også skrevet om 
helsenæring, IKT og etikk. Vil du lese forslaget finner du det ved å logge 
deg inn på www.nito.no/minside  

RELTEVANTE STREAMS 

Sov godt 

Digital etikk og kunstig intelligens 

Spesialistgodkjenning – hva kreves og hvorfor bli spesialist? 

 INTERESSANTE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

"Jeg ønsker ikke at en som deg skal ta blodprøve av meg" 

Hva gjør utdanningene med å tilby håndtering av diskriminering? 

Pandemien - et digitalt tidsskille 

Konflikthåndtering på arbeidsplassen 

Snakke til hverandre eller med hverandre? 

Sliter med å skaffe praksisplasser til Oslo-studenter 

 
 
Med vennlig hilsen  

 

 

 Vibeke Furuly 
 rådgiver 

 

 

Kontakt oss 

E-post bfi@nito.no 
Mobil +47 22 05 35 00 
E-post vibeke.furuly@nito.no 
 
 

 
 

 

https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/gjennomforte-bfi-kurs/gjennomforte-bfi-kurs-2020/
https://www.nito.no/organisasjon/nitos-lokale-avdelinger/
http://www.nito.no/minside
https://youtu.be/5cpt4oM_6-I
https://youtu.be/MhjO_gd3qno
https://youtu.be/QOjkpEaUhwo
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/jeg-onsker-ikke-at-en-som-deg-skal-ta-blodprove-av-meg/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/tilbys-lite-opplaring-i-hvordan-handtere-diskriminering/
https://www.bioingenioren.no/meninger/bfi/fagstyret-mener/2021/pandemien---et-digitalt-tidsskille/
https://www.bioingenioren.no/meninger/ytring/konflikthandtering-pa-arbeidsplassen/
https://www.bioingenioren.no/meninger/bfi/yrkesetikk/2021/snakke-til-hverandre-eller-med-hverandre/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/sliter-med-a-skaffe-praksisplasser-til-oslo-studenter/
mailto:bfi@nito.no
mailto:vibeke.furuly@nito.no
mailto:vibeke.furuly@nito.no
https://www.bioingenioren.no/contentassets/dd0d6a46287e4337914279ffb8661886/bioingenioren-6-2021.pdf
https://www.nito.no/medlemsfordel/
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