
 

 

Årsrapport 2019 for RUMBIO 
Tittel på utvalg: Rådgivende utvalg for RUMBIO 

Møter avholdt i 2019: 1. 21.-22. januar 2019 
2. 21. oktober 2019 

Leder:  Gøril Skogvang, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Medlemmer: Sissel Grønvold, Utvikling, Fürst Medisinsk Laboratorium 

Lisbeth Hollsten, Senter for laboratoriemedisin, Sykehuset Østfold 

Kari Julien, Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus Aker 

Henriette Kuvås, Medisinsk biokjemi og blodbank, Sykehuset 
Innlandet Gjøvik 

Lene Mikkelsen, Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger 
universitetssykehus  

Siri B Mortensen, Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk 
biokjemi, Akershus universitetssykehus 

Heidi Eilertsen, Bioingeniørutdanningen, OsloMet 

Anita Thornquist, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo 
universitetssykehus Rikshospitalet 

Gøril Skogvang, Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-
Norge 

Rådgiver i NITO BFI: Vibeke Furuly / Ruby Lill Skogheim 

Fagstyrets kontaktperson: Kjetil Jenset 

Utvalgets medlem av 
spesialistkomiteen 

Heidi Eilertsen, Anita Thornquist (vara) 

Høringer som utvalget har 
vært med på å svare på: 

 

Budsjett og resultat: Utvalgets budsjett 2019: kr.  65.000 
Regnskap per 31.12.19: kr. 27 121,- (foreløpig) 
Kommentar: Regnskapet har ikke alle utgiftene bokført.  

Rapport en skrevet av: Gøril Skogvang. 04.01.20 

 

Kort om de viktigste sakene i 2019: 

1.  Bioingeniørkongressen Tromsø 21.-24. mai i Tromsø: jobben ble allerede påbegynt i 2018, men mye 
skulle gjøres i det kongressen var i gang. Utvalget hadde ansvar for 2 sesjoner under disse dagene.  

2. Videreutdanning i hematologi; utvalget har jobbet for å undersøk interessen for videreutdanning 
innenfor dette fagfeltet da vi mener teknologien er i ferd med å innhente oss på kompetanse. For å 
kunne benytte oss av de teknologiske mulighetene trenger bioingeniører økt kunnskap.  
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3. Kampanjen «Gjør kloke valg» i regi av legeforeningen. Utvalget har medlemmer som i ulik grad er 
tilknyttet kampanjen, men det rapporteres om at på flere sykehus er laboratorieavdelingene med på 
tiltak som kan redusere antall blodprøvetakinger. Et annet aspekt i denne kampanjen er å unngå feil-
rekvirering (både over- og underrekvirering) i forhold til diagnose  

4.  Diskusjon om å endre bioingeniørutdanningen til 5-årig er i startgropen. 

 

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: 

Vellykket kongress gjennomført i Tromsø. Gode tilbakemeldinger fra deltakere. 

Ingen kommentar til mandat. 

Saker som bør følges videre: 

Videreutdanning i hematologi. Vi ønsker å bidra til opprettelse av kurs. Se referat 2/2019 Sak 15/19 

Kommunikasjon 

 

Representasjon i nasjonale og internasjonale fora 

Gøril Skogvang – medlem av hovedkomiteen for Bioingeniørkongressen 2019 

Kari Julien – NML utdanningskonferanse Borås, Sverige 

Bilder fra møter/konferanser/kongresser: 

 

Nye medlemmer i RUMBIO for 2020 og 2021: 

Nye medlemmer i RUMBIO for 2020: 
Anja Udundzic, Medisinsk biokjemi, Fürst Medisinsk Laboratorium, Ruth-Anne Larsen, Avdeling for 
klinisk farmakologi, St. Olavs hospital HF og Therese Worren Larsen, Senter for laboratoriemedisin, 
Sykehuset Østfold. 

Medlemmer som går ut av utvalget:  

Sissel Grønvold, Gøril Skogvang og Lisbeth Hollsten 

Aktuelle lenker / eventuelt: 

 

 


