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RUFKA 2020 

BFI er stolte av å kunne presentere et bredt sammensetning av 

utvalget RUFKA som skal være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs 

medlemmer i saker angående kvalitetsutvikling og akkreditering av 

medisinske laboratorier. 

Sammensetning 

Hils på Lena Oprand Heggelund – leder av RUFKA. Hun arbeider som 

rådgiver kvalitet og utviklingsarbeid ved 

Kvalitetsavdelingen, Universitetssykehuset 

Nord-Norge (UNN). Hennes hovedoppgave 

er å utvikle og implementere LGG på alle 

nivå i UNN HF, i tillegg til interne 

revisjoner, hendelsesanalyser og 

forbedringsarbeid. På fritiden er hun 

styreleder i Tromsø Turnforening og 

hageentusiast. Og innimellom blir det tid 

til hytte og fjellturer.  

 

Navn Arbeidssted Oppnevnt for 

Lena Oprand 

Heggelund (leder) 

Kvalitetsavdelingen   
Universitetssykehuset  
Nord-Norge  

2020/2021 

Turid Fredriksen  
Avd for immunologi og 
transfusjonsmedisin  
St. Olavs hospital  

2019/2020 

Ida Mari Haugom  
Kvalitetssikring og HMS 
Fürst Medisinsk Laboratorium  

2019/2020 

Silje Strand 
Johannessen (ny) 
 

Avd. for mikrobiologi, seksjon 
for molekylærdiagnostikk, 
virologi og infeksjonsserologi 
Oslo universitetssykehus Ullevål 

2020/2021 

Kristine Lorgen (ny) 
Laboratoriet 
Haraldsplass Diakonale sykehus 

2020/2021 

Line Nilsen Nygård  Noklus, Trøndelag  2020/2021 

Berit Wallem Revå  
Patologiavdelingen 
Sykehuset i Vestfold Tønsberg 

2020/2021 

Camilla Hynås Luhr  

Avdeling for laboratoriemedisin, 
seksjon medisinsk mikrobiologi, 
Bærum sykehus og Drammen 
sykehus Vestre Viken  

2020/2021 

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 

 

 

 

 



NETTVERKSTREFF OG WORKSHOPS  2020 

Velkommen til nettverkstreff og workshop mandag og tirsdag 2.-3. 

november 2020 på Scandic St. Olavs plass i Oslo. RUFKA er godt i 

gang med planleggingen av kurset, så følg med på NITO BFIs 

nettsider der påmelding og program vil bli lagt ut før sommerferien. 

Gikk du glipp av nettverkstreff og workshops 2019? Foredragene fra 

fjorårets kurs finner du her www.nito.no/bfi/2019  

REVISJON AV ISO 15189 

Her kan du lese om Ida som er representerer Norge som ISO-ekspert. 

For første gang er Norge representert når ISO 15189 revideres 

 

KURS I KVALITETSKONTROLL OG MÅLEUSIKKERHET 

Kurset i kvalitetskontroll og måleusikkerhet som NITO BFI arrangerte 

4.-5 mars ble fulltegnet, men NITO BFI og RUFKA inviterer til nytt 

kurs 17.-18. november i NITOs lokaler i Støperigata. Foreleser er på 

begge kurs Anne Grændsen. Påmelding vil komme på NITOs nettsider 

i løpet av april. 

 

INTERESSANTE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

Fagartikkelpriser til OUS og NTNU 

Det bør være trygt og ønskelig å korrigere hverandre 

Ei mystisk fortynna prøve 

Alle kan bidra når veien videre skal utformes 

COVID-19 

NITO Bioingeniørfaglig institutt ønsker dere alt godt i denne 

spesielle tiden vi er inni. Vi tenker på dere, og dere fortjener all 

ros! 

 

ØNSKER DU Å SØKE OM SPESIALISTGODKJENNING? 

Nå kan du registrere deg og få personlig rådgivning. Husk at neste 

søknadsfrist er 1. april.  

Med vennlig hilsen  

Sekretær RUFKA – Seniorrådgiver Bioingeniørfaglig institutt 

Ida Mari Haugom 

 

 

Kontakt oss 

E-post bfi@nito.no 

Mobil +47 90 73 20 83 

E-post eva.piiksi@nito.no 

 
 

 
 

 

http://www.nito.no/bfi/2019
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2019/ida-er-med-pa-a-gi-iso-standarden-for-medisinske-laboratorier-en-makeover/
https://www.bioingenioren.no/contentassets/4e4efd00efb244ad84a9c0f09eef52d9/bioingenioren-2-2020.pdf
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https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/spesialistgodkjenning-for-bioingeniorer/
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