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NYHETSBREV NITO BFI LEDELSE
NITO BFI fagnettverk for ledelse, januar 2023

Velkommen til bioingeniørkongress på Clarion The Hub - Oslo i april!  
Programmet representerer et mangfold av fagspesialiteter og tema innen 
nyskaping, framtidsteknologi, forskning, etikk og utdanning. For å få en  
fremtidsrettet laboratoriedrift må bioingeniører, laboratorietester og  
laboratorieutstyr brukes på en god og hensiktsmessig måte. Bærekraft  
vil derfor være en rød tråd i programmet.   

Hvorfor samles hundrevis av bioingeniører på nordisk kongress?  
• Ny kunnskap og innsikt via spennende foredragsholdere  
• Førstehånds informasjon om framtidens metoder og laboratorieutstyr  
• Enestående muligheter for nettverksbygging 

Mange av våre medlemmer opplever stramme budsjetter hos sine  
arbeidsgivere. NITO BFI ønsker at flest mulig bioingeniører skal få  
mulighet til å delta på arrangementet, og vi har derfor valgt å forlenge  
”Early-bird” prisen fram til påmeldingsfristen 20. januar. Alt om påmelding  
og priser finner du på nettsiden www.nito.no/nml2023 

Foredrag du vil like på kongressen 
Du kan velge mellom fem parallelle faglige sesjoner på kongressen hver  
dag. Det gir deg muligheten til å oppdage de store trendene som preger  
laboratorie-Norge. Nordisk sesjon holdes på engelsk, mens i de øvrige 4 fag- 
sesjoner foreleses det på norsk. For deg som leder kan vi friste med tema 
innen kunstig intelligens og digitale løsninger, rekruttering av bioingeniører, 
yrkesetikk, bygging av storsykehus, grønne laboratorier, tverrfaglig samarbeid,  
innovative laboratorieprosjekter og framtidsteknologi.

I tillegg vil det være en stor produktutstilling hvor du kan oppdatere deg på 
nytt utstyr og komme i kontakt med leverandører av medisinsk teknisk utstyr.

OM NYHETSBREVET

Du får dette nyhetsbrevet fordi  
du har meldt deg på NITO BFI
sitt fagnettverket for ledelse. 

NITO BFI har også fagnettverk 
innenfor flere fagspesialiteter  
og interessefelter. Du kan være 
medlem av flere. Logg deg inn på 
nito.no «Fagmiljøer – fagnettverk» 
og se de ulike nettverkene.

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

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

Kontakt oss
E-post bfi@nito.no
Telefon +47 22 05 35 00


