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SAMMENSETNING AV RUFKA 2021 

BFI er stolte av å kunne presentere en bred 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 Line Nilsen Nygård – leder av RUFKA. Hun har jobbet som 
bioingeniør i snart 30 år, og er nå ansatt i 
Noklus Trøndelag. I Noklus er Line medlem av 
en kvalitetsutviklingsgruppe, og har en 20 
prosent stilling som assisterende 
kvalitetsleder. Line har siden 2018 vært 
medlem av RUFKA, og trives i gruppen med 
flinke bioingeniører fra andre fagfelt. «Det er 
lærerikt å jobbe med andre kollegaer som er    

ekstra opptatt av kvalitetsforbedring». 

 

Navn Arbeidssted Oppnevnt for 

Line Nilsen 
Nygård (leder) Noklus, Trondheim  2020/2021 

Turid Fredriksen  
Avd for immunologi og 
transfusjonsmedisin  
St. Olavs hospital  

2021/2022 

Ida Mari Haugom  Kvalitet- og prosjektstyring 
Fürst Medisinsk Laboratorium  2021/2022 

Silje Strand 
Johannessen  
 

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

2020/2021 

Kristine Lorgen  Laboratoriet 
Haraldsplass Diakonale sykehus 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 

Ann Kristin Lindgaard Diagnostisk klinikk 
Nordlandssykehuset Bodø 2021/2022 

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  2021 

RUFKA er klar for Nettverkstreff og workshops 2021. Dato er mandag 
og tirsdag 1.-2. november. Fysisk kurs vil gjennomføres på Scandic 
St. Olavs plass i Oslo. RUFKA er godt i gang med planleggingen av 
kurset, men pga. koronasituasjonen er det samtidig lagt plan for 
Nettverkstreff som nettkurs slik det ble gjort i fjor. Nettverkstreff 
som nettkurs vil i så fall bli gjennomført over to dager 1.-2 
november, og workshop vil gjennomføres senere som webinar. 
Avgjørelse om dette vil bli tatt i løpet av august, så følg med på 
NITO BFIs nettsider der påmelding og program vil bli lagt ut rett 
etter sommerferien. 

Gikk du glipp av nettverkstreff 2020? Foredragene fra fjorårets kurs 
finner du her: Gjennomførte BFI-kurs 2020 

 

KURS I KVALITETSKONTROLL OG MÅLEUSIKKERHET 

Kurset i kvalitetskontroll og måleusikkerhet er et populært kurs som 
NITO BFI igjen vil arrangere. Dato er 10.-11 november 2021. Her 
planlegger RUFKA også både for fysisk kurs i NITOs lokaler i 
Støperigata, og nettkurs. Avgjørelse om dette tas også i løpet av 
august. Foreleser er Anne Grændsen. Påmelding vil komme på NITOs 
nettsider etter sommerferien. 

INTERESSANTE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 
Det bør utdannes mange flere bioingeniører 

Raskere svar med kveldsåpent laboratorium 

Sykepleiere tar stadig flere blodprøver - men mange mangler opplæring 

VÅR OG SOMMER 

NITO Bioingeniørfaglig institutt ved RUFKA ønsker dere alle en fin 
vår og sommer! 
 

ØNSKER DU Å SØKE OM SPESIALISTGODKJENNING? 
Nå kan du registrere deg og få personlig rådgivning. Husk at neste 
søknadsfrist er 1. oktober 2021. Se også digitalt informasjonsmøte om 
ordningen på NITO YouTube (opptak) – trykk godta. 

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 
 
 

 
 

 

https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/gjennomforte-bfi-kurs/gjennomforte-bfi-kurs-2020/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/det-bor-utdannes-mange-flere-bioingeniorer/
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-i-praksis/2021/raskere-svar-med-kveldsapent-laboratorium/
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-aktuelt/sykepleiere-tar-stadig-flere-blodprover--men-mange-mangler-opplaring/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/spesialistgodkjenning-for-bioingeniorer/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QOjkpEaUhwo&ab_channel=NITO
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/
mailto:bfi@nito.no
mailto:eva.piiksi@nito.no
https://www.bioingenioren.no/arkiv/2021/bioingenioren-3-2021/
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