
 

 

Årsrapport 2020 for RUFPAT 
Tittel på utvalg: BFIs rådgivende utvalg for patologi 

Møter avholdt i 2020: 1. 29 og 30. januar, Thon hotell Vika Atrium Oslo 
2. 12. mars, NITOs lokaler i Støperigata 1, Oslo 
3. 4. juni, Skype møte 
4. 30. november, Skype møte 

Leder:  Hilde Karin Midtbø-Hjelvik, Haukeland Universitetssjukehus og 
Bernt Andre Olsen i Hildes permisjonstid. 

Medlemmer: Anne Fosaas, Sykehuset Telemark Skien 

Ann Hilde Kalsaas, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Wenche Kjellesvik, Stavanger Universitetssjukehus 

Barbara Løken, Oslo universitetssykehus 

Inger Lise Neslein, OsloMet 

Kristin Tvete, St.Olavs hospital 

Kirsten M. Østbye, OsloMet 

Rådgiver i NITO BFI: Eva Lisa Piiksi 

Fagstyrets kontaktperson: Gøril Skogvang 

Utvalgets medlem av 
spesialistkomiteen 

Kirsten M. Østbye 

Inger Lise Neslein (vara) 

Høringer som utvalget har 
vært med på å svare på: 

 

Budsjett og resultat: Utvalgets budsjett 2020: kr.  62 000,- 
Regnskap per 31.12.20: kr.  17 837,- 
Kommentar: Det er brukt lite penger pga. at de fleste møter er 
avholdt på Skype. 

Rapport en skrevet av: Hilde Karin Midtbø-Hjelvik, Bernt Andre Olsen og Eva Lisa Piiksi 

 

Kort om de viktigste sakene i 2020: 

1. Grunnkurs i patologi. Det var planlagt å gjennomføre et fysisk kurs i april, og program er klart.   
Pga. pandemien er kurset utsatt til 2022. 

2. Strømmekurs i oktober. Alt var gjort klart, men ble dessverre avlyst. 

3. Fokus på preanalyse/preanalytisk dugnad. Derfor møte med Noklus i januar 2021. 

4. Barbara Løken OUS, ble valgt inn i RUFPAT i januar. 
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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: 

 

• Videreutdanningen i patologi er på plass på OsloMet, men starten er utsatt til 2022. Det er 
emnene makrobeskjæring og molekylærpatologi som vil inngå i master i biomedisin. 

• Vi tar opp igjen saken om samarbeid med Norsk Medisinfaglige teknikere (NMT). Det har 
stått på vent i 2020 pga. pandemien. 

• Nettkurs og fysiske kurs står på planen videre. 

• Sendte innspill til sekretariatet angående møte med Helse- og omsorgsdepartementet, 
samt IVDR direktivet. 

 

Saker som bør følges videre: 

 

• Følge opp OsloMets videreutdanning i patologi 

• RUFPAT ønsker å få på plass temamøte/strømmemøte som kan benyttes i 
internundervising o.l. Planer om nettkurs i preanalyse i april 2021. 

• Jobbe videre med saken om et samarbeid med Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT), 
venter på tilbakemelding fra dem. 

• Grunnkurs i patologi, utsatt til 2022. Planen er at dette grunnkurset skal kunne kjøres med 
jevne mellomrom.  

• Samarbeid med andre rådgivende utvalg med tanke på å arrangere tverrfaglige 
etterutdanningskurs. 

• Påvirke at bioingeniører innen vårt fagfelt vurderer/vil ta spesialistgodkjenning. 
 

Kommunikasjon 

I 2020 er det sendt ut to nyhetsbrev fra RUFPAT. Nyhetsbrevene informerer medlemmene om 
aktuelle temaer og kurs, og inneholder lenker til nyttig informasjon. 

Representasjon i nasjonale og internasjonale fora 

 
På grunn av covid-19 har nasjonale og internasjonale arrangementer blitt avlyst 

 

• IFBLS World Congress of Biomedical Laboratory Science 2020, 1.-5. September 2020, 
København, Danmark er utsatt. Ny dato er 24.-28. August 2021. Anne deltar på vegne av 
RUFPAT i 2021. 

• RUFPAT deltok på NITOs fagutvalgssamling 24. september ved Hilde. Nyttig og lærerikt 
for RUFPAT å delta på samlingen. 

• Representant i Faglig rådgivningsgruppe for Masseundersøkelse mot livmorhalskreft, Anita 
Wittersø. 
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Bilder fra møter/konferanser/kongresser: 

Fellessamlingen januar 2020

Nye medlemmer oppnevnt for perioden 2021 og 2022: 

Kirsten M. Østbye og Inger Lise Neslein går ut av RUFPAT fra nyttår etter eget ønske. 

Forslag til nytt medlem: Camilla Stormo, Universitetet i Agder. 

Aktuelle lenker / eventuelt: 

 https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/korona/ 

 


