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RUFKA 2020 

2020 har vært et spesielt år for oss alle. RUFKA håper på et flott 

2021 der vi kan formidle interessant stoff både via digitale 

plattformer, og forhåpentligvis også fysiske kurs fra høsten. Se 
informasjon om hva som skjer her i nyhetsbrevet. 

 

RUFKA ønsker dere alle en riktig god jul og et flott 2021! 

 

NETTVERKSTREFF OG WORKSHOP 

På grunn av Covid-19 situasjonen ble årets Nettverktreff 
gjennomført som nettkurs med noe redusert program. Det var 

spennende for RUFKA å arrangere nettkurs for første gang, men det 

gikk bra, og tilbakemeldingene fra deltakerne var gode. Gikk du 
glipp av nettverkstreff 2020? Foredragene finner du her 

Gjennomførte BFI-kurs 

RUFKA satser på å gjennomføre Nettverkstreff og workshop som et 

fysisk kurs høsten 2021. Så hold av datoene 1.-2. november. Mer 

informasjon vil komme på våre nettsider nito.no 

ARTIKKEL OM COVID-19 
Les denne flotte artikkelen i New York times om bioingeniørenes 
innsats under koronapandemien. 

 

OM NYHETSBREVET 

RUFKA-nettverket er et 

nettverk av medlemmer med 

interesse for kvalitetsarbeid. 

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 RUFKA 

 

 

 

 



 

KURS I KVALITETSKONTROLL OG MÅLEUSIKKERHET 

Kurset i kvalitetskontroll og måleusikkerhet som var planlagt 10.-11. 

mars 2021 er dessverre utsatt til høsten 2021. Følg med på NITOs 

nettsider nito.no for mer informasjon etter hvert.  

DIGITALE KURS 2021 

BFI skal fortsette å formidle faglig relevant stoff via digitale 
plattformer i 2021. RUFKA har planer om et nettarrangement om 

årsaksanalyse. Følg med på nito.no og nyhetsbrev for fortløpende 

informasjon om BFIs kurstilbud.  

Diskusjonsforum for medisinske laboratorier vil bli nedlagt 

fra 1. januar 2021 på grunn av liten aktivitet på forumet. Det vil i 

stedet opprettes en lukket Facebook-gruppe som alternativ. 
Informasjon vil komme i vårt første nyhetsbrev i 2021. 

INTERESSANTE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

Brudd i forhandlingene i helseforetakene 

Nettverkstreff på tre timer 

Høgskolen i Innlandet skal utdanne bioingeniører 

Spesialist i ledelse 

Hvor nyttig er antigentestene for SARS-CoV-2? 

Slik håndterer utdanningene pandemien 

MELDE DEG INN I NITO BFIS FAGNETTVERK 

I tillegg til NITO BFI Kvalitet og akkreditering har NITO BFI opprette 

nettverk for flere fagspesialiteter og interessefelter. Du kan logge 
deg inn og melde deg på min side - fagnettverk 

ØNSKER DU Å SØKE OM SPESIALISTGODKJENNING? 
BFI har oppdatert sidene om spesialistgodkjenning slik at det skal bli 

enda enklere å søke. Ta en titt på de nye sidene, og ikke nøl med å 

sende en e-post til bfi@nito.no  om du har spørsmål.  

Neste søknadsfrist er 1. april 2021.  

 

Med vennlig hilsen  

Sekretær RUFKA – Seniorrådgiver Bioingeniørfaglig institutt 

 

 

Kontakt oss 

E-post bfi@nito.no 

Mobil +47 90 73 20 83 

E-post eva.piiksi@nito.no 

 

 

 
 

 
 
 


