
Utvalget består av åtte medlemmer som alle jobber med kvalitetsstyring på sin 
arbeidsplass. Medlemmene kommer fra hele landet, og du kan gå inn og lese mer 
om utvalget på NITO BFI kvalitetsstyring. Har du innspill til utvalget send e-post 
til bfi@nito.no og merk den «innspill til NITO BFI kvalitetsstyring».

NYHETSBREV RUFKA*  
FRA BFIS RÅDGIVENDE UTVALG FOR KVALITESSTYRING

OM NETTVERKET

NITO BFI kvalitetsstyring er et 
nettverk av bioingeniører som 
har interesse for kvalitets- 
arbeid. Deltakerne i nettverket 
oppfordres til å bruke hverandre 
til faglig utvikling.

Send gjerne dette nyhetsbrevet 
videre til noen du tror kan ha  
interesse i å være med i nettverket.

Ta kontakt med oss dersom du 
har innspill til nyhetsbrevet, eller 
til saker som du mener kan være 
av interesse for nettverket. 

Kontakt oss
E-post bfi@nito.no
Telefon +47 22 05 35 00 

Bioingeniørfaglig
institutt - BFI

NITO BFI KVALITETSSTYRING

KURS I KVALITETSKONTROLL  
OG MÅLEUSIKKERHET

Kurset avholdes 22.-23. november i NITOs lokaler i  
Støperigata med Anne Grændsen som foreleser.  
Spennende og lærerikt program! Meld deg på her!

Se for øvrig NITO BFIs kurskalender www.nito.no/bfikurs

Valg i BFI

BFIs rekrutteringskomité er på jakt 
Denne høsten er det valg i BFI,  
og er du medlem kan du være  
med å avgjøre hvem som får  
vervene. Bruk stemmeretten din!  
Les om kandidatene på. 

Se hvem som stiller til valg her!

SPESIALISTGODKJENNING FOR  
BIOINGENIØRER
Vurderer du å bli spesialist?  Se digitalt informasjonsmøte  
om ordningen på NITO YouTube (opptak).  
Neste søknadsfrist er 15. januar 2023.

Med vennlig hilsen 
BFIs rådgivende utvalg  
NITO BFI patologi

https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/styrer-rad-og-utvalg/rufka/
https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/ingenior--og-teknologifag/kvalitetskontroll-og-maleusikkerhet/
www.nito.no/bfikurs
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/valg-i-bfi/
https://youtu.be/QOjkpEaUhwo


24. – 26. april 2023 blir det 
Nordisk bioingeniørkongress i 
hovedstaden. Da blir det faglig 
påfyll og spennende innhold 
tre dager til ende!

HOLD AV DATOEN!

NITO Bioingeniørfaglig institutt ved NITO BFI 
patologi ønsker dere alle en fin høst!

På høy tid å ta kvinnehelse på alvor

Lønnsoppgjøret 2022

Blodgivningens historie

Homofile blodgivere 
- tid for endring? 

Pasientnære undersøkelser

Medisinske laboratorier, viktig  
for god pasienthelse

NITO med gode råd til  
Helsepersonellkommisjonen

AKTUELLE ARTIKLER  
I BIOINGENIØREN

Tid og sted: 24. - 26. april 2023
Clarion Hotel The Hub, Oslo

Den viktigste faglige møteplassen for bioingeniører i 
Norden i 2023

Gjennom tre dager vil dyktige og faglig sterke foredragsholdere ta 
dere igjennom et spennende program. Vi kan garantere kunnskap 
som begeistrer, engasjerende foredragsholdere og en faglig 
møteplass du ikke finner maken til. 

Meld deg på her: 
www.nito.no/NML2023

Meld deg på nordisk kongress  
for bioingeniører i 2023

www.nito.no/nml2023
https://bioingenioren.no/meninger/fra-redaksjonen/2022/pa-hoy-tid-a-ta-kvinnehelse-pa-alvor/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2022/lonnsoppgjoret-2022-hoyere-tillegg-men-prisstigningen-spiser-opp-okningen/
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-essay/blodgivningens-historie---fra-1945-til-na/
https://bioingenioren.no/meninger/bfi/yrkesetikk/2022/homofile-blodgivere-er-tiden-moden-for-endring/
https://www.standard.no/standardisering/suksesshistorier/suksesshistorie-pasientnare-undersokelser/
https://www.akkreditert.no/kundeside/laboratorier/medisinske-laboratorier/
https://www.nito.no/aktuelt/2022/10/nitos-rad-til-helsepersonellkommisjonen/

