
 

 

Årsrapport 2020 for RUMBIO 

Tittel på utvalg: Rådgivende utvalg for Medisinsk biokjemi 

Møter avholdt i 2019: 1. 29.01.-30.01.2020 i forbindelse med fellessamlingen 
2. 25.02.2020  
3. 12.05.2020 (Skype) 
4. 27.10.2020 (Skype) 

Leder:  Anita Thornquist 

Medlemmer: • Heidi Eilertsen, Bioingeniørutdanningen, Oslo Met 
• Kari Julien, Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus Aker 
• Ruth-Anne Rasch Larsen, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs 

hospital 
• Therese Worren Larsen, Laboratoriemedisin, Sykehuset Østfold 
• Siri Beisland Mortensen, Tverrfaglig laboratoriemedisin, Akershus 

universitetssykehus 
• Lene Mikkelsen, Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger 

universitetssykehus 
• Henriette Kuvås, Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, 

Sykehuset Innlandet Gjøvik 
• Anja Udundzic, Fürst medisinske laboratorium 
• Anita Thornquist, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo 

universitetssykehus Rikshospitalet 

Rådgiver i NITO BFI: Vibeke Furuly 

Fagstyrets kontaktperson: Gøril Skogvang 

Utvalgets medlem av 
spesialistkomiteen 

Anita Thornquist 
Lene Mikkelsen (vara) 

Høringer som utvalget har vært 
med på å svare på: 

• Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag 
om endringer i helsepersonelloven mm.) 

• Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler 

Budsjett og resultat: Utvalgets budsjett 2019: kr.  71 000 
Regnskap per 31.12.19: kr. 13 259 
Kommentar: Utgiftene kommer fra utvalgets eneste fysiske møte i 
2020.  

Rapport en skrevet av: Anita Thornquist 

 

 

 

Kort om de viktigste sakene i 2019: 
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Her skriver dere inn en kort oversiktsliste over de viktigste sakene dere har arbeidet med. 
 

1. Planlagt kursvirksomhet, samt utsatt kursene i tråd med NITOs håndtering av pandemien. To 
konkrete kurs er nesten ferdig planlagte: 

a. Generell biokjemi (målgruppe: bioingeniører som jobber i turnus innen medisinsk biokjemi) 
b. Blodsykdommer og flowcytometri –tverrfaglig kurs sammen med RUFIT 

Følgende kurs er tenkt videre: 
c. Urinmikroskopikurs (høsten 2021) 
d. Kurs i avansert kromatografi (våren 2022) 
e. Kurs i automasjon og IT (høsten 2022) 

 
2. Jobbet videre med innspill til videreutdanning innen hematologi som er planlagt tilbudt fra 

Høgskulen i Vest. Lene Mikkelsen er med i utvalget som jobber med å starte opp emnet på 
masternivå. 
 

3. Spilt inn sak til fagstyret om godkjenning av praksis for søkere med utenlandsk utdanning. 
 

4. Diskutert ulike former for profilering av utvalget og BFI gjennom sosiale medier gjennom f.eks. quiz 
på Facebook, Instagram o.l. 
 

5. Foreslått kåring av årets bioingeniør for fagstyret, noe som ble innført i 2020. 

 

Rådets mandat: 

1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde. 
2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører. 
3. Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner. 
4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder. 
5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen 

utvalgets fagområder. 
6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende 

utvalgets fagområder. 
7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet. 

Adhoc-oppgaver som gjelder utvalgets fagområde. 

Kommentarer til hovedsaker og mandatet: 

Året har vært preget av Covid-19 og alle smitteverntiltak og restriksjoner som det har medført. Dette 
innebærer avlyste kurs, som er en av de oppgavene vi bruker mye tid og ressurser på, og som er viktige 
for RUMBIO og bioingeniører innen våre fagområder. Vi er glade for at kåringen av årets bioingeniør ble 
godt tatt i mot av BFIs medlemmer og at det skapte stort engasjement helt på tampen av året. Det var 
en positiv avslutningen på et vanskelig år. 

Saker som bør følges videre: 

• RUMBIO ønsker å avholde de kursene som er planlagte når dette blir mulig å gjøre fysisk 
• Ta initiativ til nye kurs, også nettbaserte kurs/streams 
• Ønsker å jobbe videre med profilering av rådet og BFI på sosiale medier 

Kommunikasjon 

Bokanmeldelse av Anita Thornquist i siste nummer av Bioingeniøren 

Representasjon i nasjonale og internasjonale fora 
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Ingen representanter i internasjonale fora. 

Bilder fra møter/konferanser/kongresser: 

 

Nye medlemmer i RUMBIO for 2020 og 2021: 

• Ruth-Anne Larsen, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital 
• Therese Worren Larsen, Laboratoriemedisin, Sykehuset Østfold 
• Anja Udundzic, Fürst medisinske laboratorium 

Aktuelle lenker / eventuelt: 

Bokanmeldelse av «Formidling som funker» Anita Thornquist 

 


