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► NITO BFI kvalitetsstyring

► NITO BFI forskning

► NITO BFI utdanning

► NITO BFI mikrobiologi

► NITO BFI patologi

► NITO BFI medisinsk biokjemi

► NITO BFI immunologi og 
transfusjonsmedisin

► NITO BFI preananlyse og PNA

BFIs rådgivende utvalg



NITO BFI preanalyse og PNA
Navn Arbeidssted Oppnevnt 
Mia Helen Hansen Hjelle 
(leder)

Haukeland universitetssykehus, Fagbioingeniør ved 
preanalytisk seksjon, Medisinsk biokjemi og farmakologi 2021/ 2022

Helga Aasen Osvoll 

Førde sentralsjukehus
Kvalitetsleder ved avdeling for medisinsk biokjemi og 
blodbank. 2020/2021

Hilde Fjeld Myrvold

Fürst Medisinsk Laboratorium
Avdelingsleder for avdeling Pasient Service 2021/2022

Louise Myrland Sørlandet sykehus Arendal, Enhetsleder, preanalytisk 
enhet, Laboratorieavdelingen 2021/2022

Randi Rekkebo

Noklus, Sykehuset Levanger,
Laboratoriekonsulent 2021/2022

Silje B. Brobakken 
Sykehuset Innlandet Gjøvik, Overbioingeniør 
preanalyse og PNA koordinator, Avdeling for medisinsk 
biokjemi

2020/2021

Veronica Sommer 
St. Olavs hospital, Fagansvarlig preanalyse, Seksjon for 
prøvetaking og pasientnær analyse, Avdeling for 
Medisinsk Biokjemi

2020/2021

Wenche Grøtan

Melhus legesenter
Kontorleder 2020/2021



Utvalgets mandat

1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting.

2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.

3. Holde kontakten med og samarbeide med Noklus, blant annet for å være orientert om forhold som berører preanalyse, pasientnær 
analysering og selvtesting. Holde kontakten med og samarbeide med andre aktuelle faginstanser inkludert 
utdanningsinstitusjoner. 

4. Søke å påvirke utviklingen og implementeringen av analyser og rutiner innenfor preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting
som får innvirkning på bioingeniørenes yrkesutøvelse.

5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.

6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende preanalyse, pasientnær analysering
og selvtesting.

7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet. 

8. Sørge for kontinuerlig oppdatering og oppfølging av BFIs policydokument innenfor utvalget sitt fagfelt. 



► Fremme bioingeniører i 
primærhelsetjenesten. 

► Utvikle brosjyremateriale.
► Delta på kurs og kongresser i inn og 

utland
► Digitale forelesninger.
► Planlegge og arrangere kurs årlig.
► Bidra i fagtidsskriftet.
► Svare på spørsmål fra medlemmer og 

studenter.
► Praktisk kunnskap om bioingeniørenes 

hverdag.

Hva utvalget jobber med, 
eller er opptatt av



https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/bfi-fagnettverk/



Spesialistgodkjenning



Aktuelle kurs fra BFI denne høsten



Søk studiefondet 
om støtte!



nito.no twitter.com/nitonorge facebook.com/NITONorge

Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo

Følg @nitobfi på Instagram og Facebook!

Norges største organisasjon for ingeniører og
teknologer med bachelor, master og høyere grad
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