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RUFKA 2020 

RUFKA håper dere har hatt en fin sommer. Det har jo vært et 
spesielt år. Informasjon og kunnskap om Covid-19 har blitt servert 
på løpende bånd, og økt smitte i løpet av sommeren er ikke gode 
nyheter. Men vi må ha tro på at smitten etter hvert synker igjen, og 
at det snart kommer en vaksine. 
 

 

 

NETTVERKSTREFF OG WORKSHOPS  2020 

På grunn av Covid-19 situasjonen blir årets Nettverktreff 
gjennomført som nettkurs med noe redusert program. Dato er 
mandag 2. november og påmelding og program ligger på BFIs 
nettside BFIs kurskalender. Årets workshop er dessverre avlyst, men 
RUFKA satser på å komme sterkt tilbake neste år med både 
nettverkstreff og workshop. 

Gikk du glipp av nettverkstreff og workshops 2019? Foredragene fra 
fjorårets kurs finner du her www.nito.no/bfi/2019  

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 

 

 

 

 

https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/bfikurs/
http://www.nito.no/bfi/2019


REVISJON AV ISO 15189 

På tross av koronapandemien så arbeides det med revisjon av ISO 
15189. Ida Marie Haugom, kvalitetssjef hos Fürst Medisinsk 
Laboratorium og medlem i RUFKA, representerer Norge som ISO-
ekspert, og neste møte er i september.  
Arbeid som det nå skal fokuseres på er blant annet: 
• Se på tilbakemeldinger som har kommet inn 
• Redusere lengden på standarden/dokumentet 
• Definisjoner – reviderte og nye som har kommet til  
• Redusere antall detaljer i utkastet 
• Bedre justering til ISO 17025 med tanke på laboratorieutstyr. 
Vi ønsker Ida lykke til videre i arbeidet, og venter spent på 
resultatet av revisjonen. 

 

KURS I KVALITETSKONTROLL OG MÅLEUSIKKERHET 

Kurset i kvalitetskontroll og måleusikkerhet som NITO BFI arrangerte 
4.-5 mars ble fulltegnet. På grunn av koronapandemien er kurset 
som skulle vært gjennomført 17.-18. november avlyst. Nytt kurs er 
satt opp 10.-11. mars 2021. Foreleser er Anne Grændsen. Påmelding 
vil komme på NITOs nettsider rett over nyttår. 

 

INTERESSANTE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

"Alle" vil at bioingeniører skal-lede-laboratoriene-men-"ingen"-
bioingeniører-vil-bli-ledere 

BFI satser på digitale kurs i høst 

Bioingeniørgründer-lager-laksefor-av-gresshopper 

Vi-må-få-flere-bioingeniører-med-master-og-doktorgrad 

Det ble en hektisk-vår-for-"doktor"-Lie-Jensen 

 

ØNSKER DU Å SØKE OM SPESIALISTGODKJENNING? 
Nå kan du registrere deg og få personlig rådgivning. Husk at neste 
søknadsfrist er 1. oktober.  

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 
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