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Spesialistgodkjenning for bioingeniører

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) vil med Spesialistgodkjenning for bioingeniører bidra

til en målrettet kompetanseutvikling og gi arbeidsplassene et verktøy til å rekruttere

og beholde kvalifisert fagpersonell.

Gjennom spesialistgodkjenning kan den enkelte bioingeniør dokumentere en faglig

kompetanseutvikling tilpasset utfordringene i laboratorietjenesten og dermed bidra

til bedre helsetjenester.

NITO - Bioingeniørfaglig institutt

Postboks 9100 Grønland, 0133 Oslo
Lakkegata 3, 0187 Oslo 
Telefon: 22 05 35 00 
e-post: bfi@nito.no
www.nito.no/bfi
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SPESIALISTGODKJENNING FOR BIOINGENIØRER BIOINGENIØRFAGLIG INSTITUTT

Spesialistgodkjenning for bioingeniører skal legitimere at
kandidaten har nødvendige teoretiske kunnskaper og 
praktiske ferdigheter som tilsvarer faglig fordypning utover
bachelornivå innenfor det aktuelle spesialistområdet. 

Spesialistgodkjenningen er en ordning basert på nasjonale
retningslinjer og gir dokumentasjon på kompetanse 
uavhengig av arbeidssted.

En bioingeniør med spesialistgodkjenning skal kunne bidra til
å ivareta den faglige utviklingen på sin arbeidsplass, gå inn i
faglige diskusjoner på en selvstendig, klar og reflektert måte
og kunne delta i forsknings- og utviklingsarbeid. I tillegg vil
bioingeniører med spesialistgodkjenning kunne veilede 
studenter i praksis og være forelesere/veiledere ved 
bioingeniørutdanningene innen sitt spesialistområde.

Spesialistforløpet skal tilpasses den enkelte bioingeniør og
arbeidsplassens behov for kompetanse. Arbeidstaker og

Søknad

Den enkelte bioingeniør må selv søke om spesialistgodkjen-
ning på eget søknadsskjema. Søknad om spesialistgodkjen-
ning vurderes to ganger årlig på bakgrunn av innsendt 
materiale. 
Søknadsfrister er 1. april og 1. oktober.

Forvaltning av spesialistgodkjenningen 

Søknadene om spesialistgodkjenning vurderes av en 
spesialistkomité. Spesialistkomiteen har ansvar for vurde-
ring av kandidatene etter fastsatte retningslinjer og for 
godkjenning av den enkelte kandidat.
Spesialistkomiteen blir oppnevnt av BFIs fagstyre, som har
det overordnete ansvaret for spesialistgodkjenningen.
Rådgivning til kandidaten med hensyn til spesialisering og
søkeprosedyre gis av BFIs sekretariat i samarbeid med 
spesialistkomiteen og BFIs rådgivende utvalg og komiteer.
Søknader behandles konfidensielt.

arbeidsgivers gjensidige forpliktelser i et slikt spesialist-
forløp bør avtalefestes lokalt.

Tittel og spesialistområder

Bioingeniører som blir godkjent får tittelen: Bioingeniør med
spesialistgodkjenning. 
Kandidatens fordypningsområde og tema for fordypnings-
oppgaven vil gå fram av godkjenningsdokumentet.
Mulighetene for spesialisering vil være mange innenfor hver
arbeidsplass.

Generelle kriterier

For å oppnå tittelen Bioingeniør med spesialistgodkjenning
må søkeren være autorisert bioingeniør og medlem av NITO
Bioingeniørfaglig institutt, samt kunne dokumentere
gjennomført etter- og videreutdanning som oppfyller kravene
nedenfor. 

Krav 

Norsk autorisasjon som bioingeniør

Spesialisert yrkespraksis, min. 3 år.

Bestått videreutdanning på høgskole-/ universitetsnivå,
min. 30 studiepoeng.

Etterutdanning, min. 100 undervisningstimer.

Dokumentert muntlig/skriftlig formidling av kompetanse.
Tilsvarende 100 poeng etter egen tabell. 

Fordypningsoppgave. 

Merknader 

75-100% stilling innen spesialistområdet.
Praksisen må være gjennomført i løpet av de fem siste årene.

Min. 10 studiepoeng forskningsmetode og statistikk.
Min. 20 studiepoeng relevant for spesialistområdet.

Kurs, konferanser, faglige møter, hospitering, faglig veiledning osv.
innen relevant fagområde. Må være gjennomført i løpet av de fem
siste årene. 

Publiserte artikler, muntlige/skriftlige presentasjoner, undervisning,
studentveiledning osv. innen relevant fagområde og gjennomført i
løpet av de fem siste årene.

Selvstendig arbeid innen relevant fagområde. 
Det oppnevnes veileder med relevant kompetanse innen fagområdet. 

Krav 

Spesialisert yrkespraksis, min. 2 år

Oppdatering av kompetanse.
Tilsvarende 75 poeng/75 undervisningstimer totalt.

Merknader 

75-100% stilling innen spesialistområdet.

Etterutdanning: Kurs, konferanser, faglige møter, hospitering, faglig
veiledning osv. innen relevant fagområde. 
Dokumentert muntlig/skriftlig formidling av kompetanse:
Publiserte artikler, muntlige/skriftlige presentasjoner, undervisning,
studentveiledning osv. innen relevant fagområde.
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Utstedelse av Spesialistgodkjenning

Spesialistgodkjenning utstedes gjennom vedtak i fagstyrets
oppnevnte spesialistkomité. Fagstyret er ankeinstans.
Autoriserte bioingeniører som oppfyller kravene til spesia-
listgodkjenning, vil etter vedtak i spesialistkomiteen få 
tittelen Bioingeniør med spesialistgodkjenning og få utstedt
et eget godkjenningsdokument.

Fornyet godkjenning

Kandidaten må fornye sin godkjenning hvert femte år.
Fornyet godkjenning er mindre omfattende og skal sikre at

spesialistene holder seg oppdatert innen faget. Den enkelte
bioingeniør må selv søke om fornyet godkjenning på eget
søknadsskjema. Søknad må sendes inn senest innen femårs-
perioden går ut. Søknadene behandles to ganger i året. Det
kan gis utsettelse på femårsgrensen ved lovfestede permi-
sjoner.  Søknadsfrister er 1. april og 1. oktober.
Tidsbegrenset godkjenning sikrer kvaliteten av kunnskaper
og praksis hos den enkelte spesialist og spesialistordningen
som helhet. Dersom godkjenningen ikke fornyes, mister 
bioingeniøren retten til å kalle seg bioingeniør med 
spesialistgodkjenning.

For mer informasjon: 
www.nito.no/spesialistgodkjenning

Kriterier for førstegangsgodkjenning

Kriterier for fornyet godkjenning
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