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Kommentar: Regnskap kommer senere. 

Rapport en skrevet av: Hilde Karin Midtbø-Hjelvik og Eva Lisa Piiksi 

 

 

 

Kort om de viktigste sakene i 2019: 

1. Planlegging av patologi programsesjon under Bioingeniørkongressen 2019. 

2. Å få på plass en videreutdanning i patologi. 

3. Samarbeid med Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT). 
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Rådets mandat: 

1.Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående fagområdet patologi 

2.Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører. 

3.Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert 
utdanningsinstitusjoner. 
4.Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder. 
5. Bidra i forhold til bioingeniørenes faglige ansvar for og kvalitetsutvikling av utvalgets 
fagområder. 
6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende 
utvalgets fagområder. 
7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet. 

 

Kommentarer til hovedsaker og mandatet: 

• Store deler av 2019, frem mot bioingeniørkongressen i Tromsø gikk med på å planlegge 
og få på plass program til denne. Det var spesielt utfordrende å få tak i lokale krefter til 
foredrag, da det ville være ekstra dyrt å hente inn foredragsholdere utenfor Tromsø. 

 

• Utvalget har i lengre tid jobbet med å få på plass en videreutdanning innen patologi, og 
dette har de siste årene blitt fulgt opp av Kirsten M. Østbye og Inger Lise Neslein. Utvalget 
kunne endelig glede seg over at det blir en realitet, etter at OsloMet fikk midler fra BFI’s 
studiefond til utvikling av videreutdanningen. Det er emnene makrobeskjæring og 
molekylærpatologi som vil inngå i master i biomedisin. 

 

• Utvalget har over lengre tid hatt en sak oppe angående ønske om samarbeid fra NMT, og 
har i løpet av året diskutert hva vi i RUFPAT kan delta med og stille til rådighet med.  Vi har 
gitt tilbakemeldinger angående promotering, kurssamarbeid og eventuelle alternativer til de 
allerede eksisterende teori løpene NMT har for sine medlemmer. 
 

• RUFPAT fikk henvendelse fra Sykehuset Telemark, Seksjon for histologi angående de 
ansattes utdanning og arbeidsoppgaver. Lisa Husby hadde gått gjennom spørsmålene og 
spørsmål og svar ble gjennomgått og diskutert i RUFPAT sammen med Lisa. Svarene ble 
sendt til Seksjon for histologi, Sykehuset Telemark. 

 
 

Saker som bør følges videre: 

 

• RUFPAT skal være deltagende i å promotere OsloMets videreutdanning i patologi 
• RUFPAT ønsker å få på plass temamøte/strømmemøte som kan benyttes i 

internundervising o.l.  
• Jobbe videre med saken om et evt. samarbeid med Norske Medisinfaglige Teknikere 

(NMT), venter på tilbakemelding fra dem. 
• Ønsker å bruke 2020 til å planlegge et grunnkurs i patologi, og arrangere dette i 2021. 

Planen er at dette grunnkurset skal kunne kjøres med jevne mellomrom. 
• Jobbe videre med utforming av nyhetsbrev fra RUFPAT 

 

Kommunikasjon 

Debattinnlegg Bioingeniøren 12.08.19  
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«På tide å erobre molekylærpatologien-Molekylær metodikk er framtiden. Henger 
bioingeniørutdanningen med?» Kirsten M. Østbye 

 

Representasjon i nasjonale og internasjonale fora 

Hele RUFPAT deltok som komite for patologi sesjonen under Bioingeniørkongressen i Tromsø 22-
24 mai 2019. Kirsten M. Østbye var representant i hovedkomiteen. 

 

Bilder fra møter/konferanser/kongresser: 

 

  
 

 

Nye medlemmer oppnevnt for perioden 2020 og 2021: 

Raymond Aune går ut av utvalget etter eget ønske. Det arbeides med å finne et nytt medlem fra 
Oslo universitetssykehus. RUFPAT ønsker et medlem som arbeider innen immunhistokjemi. 

Aktuelle lenker / eventuelt: 

https://www.nito.no/bioingeniorkongressen-2019/  

https://www.bioingenioren.no/contentassets/4e4efd00efb244ad84a9c0f09eef52d9/bioingeni
oren-8-2019.pdf  
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https://www.bioingenioren.no/contentassets/4e4efd00efb244ad84a9c0f09eef52d9/bioingeni
oren-6-2019.pdf  

 


