
Bioingeniørdagen 2018 – mikrobiologi 
Deltakerne vil få kunnskap om ulike tema innen auto-
matiserte løsninger og ulike plattformer for mikrobio-
logiske laboratorier, neste generasjons sekvensering, 
helgenomsekvensering og CRISPR innen mikrobiologi, 
hurtigidentifikasjon, smittevern og utbrudd i framtida. 
Tid og sted: Oslo kongressenter, 10. – 11. april. 
Målgruppe: Bioingeniører og andre som arbeider 

med eller har interesse for medisinsk mikrobiologi. 
Deltakeravgift: Kr. 3 400,- (BFI-medlemmer).

Pasientnær analysering
Deltakerne vil få kunnskap om pasientnær analyse-
ring; blant annet organisering, kvalitetskrav, imple-
mentering, opplæring og veiledning. Videre dekkes 
pasientnær analysering innen mikrobiologi og rus-
middeltesting, analyseprinsipp for eksisterende og 
kommende metoder og veien videre for pasientnær 
analysering og selvtesting. 

Tid og sted: Tromsø, 23. – 24. april.
Målgruppe: Bioingeniører som arbeider med pasientnær analysering 
og/eller organisering av pasientnær analysering. 
Deltakeravgift: Kr. 3 400,- (BFI-medlemmer).

Utdanningskonferansen 
Utdanningskonferansen er et forum for informa-
sjon og diskusjon mellom de ulike aktørene som er 
ansvarlige for eller har påvirkning på utdanningen av 
bioingeniører i Norge. 
Tid og sted: Thon Hotel Vika Atrium, Oslo,  
25. – 26. april. 
Målgruppe: Undervisningspersonell og ledelse ved 

bioingeniørutdanningene, ledere, studentansvarlige og studentveile-
dere ved medisinske laboratorier, bioingeniørstudenter, samt helse- 
og utdanningsmyndigheter. 
Deltakeravgift: Kr. 2 400,- (BFI-medlemmer).

Kromatografi
Deltakerne vil få kunnskap om ulike typer kromato-
grafiske metoder, måleprinsipper og avlesning av 
kromatogram. Det blir anledning til å møte bioingeni-
ører fra andre arbeidssteder for erfaringsutveksling 
og diskusjon.
Tid og sted: Trondheim, 23. – 24. mai.
Målgruppe: Bioingeniører og andre som arbeider 

med eller har interesse for kromatografiske metoder.
Deltakeravgift: Kr. 3 400,- (BFI-medlem).

Etikk 
Yrkesetisk råd arrangerer kurset. Det gir en unik 
mulighet til å lære mer om yrkesetikk og etiske pro-
blemstillinger som er relevante for bioingeniører. 
Tema er blant annet etisk refleksjon, kultur, konflikter 
og etikk på arbeidsplassen, etiske aspekter ved bruk 
av sosiale medier og møte med pasienter i sårbare 
situasjoner. 

Tid og sted: Scandic Nidelven, Trondheim, 5. – 6. juni. 
Målgruppe: Alle bioingeniører uavhengig av fagfelt, ledere, 
undervisningspersonell ved bioingeniørutdanningene og andre 
 helse arbeidere. 
Deltakeravgift: Kr. 3 400,- (BFI-medlemmer).

IFBLS 33rd World Congress of Biomedical 
Laboratory Science 

For mer informasjon om kongressen, abstrakt, 
påmelding og sosiale arrangementer, se den offisi-
elle nettsiden http://www.ifbls2018.org/. 
Tid og sted: Palazzo dei Congressi, Firenze, Italia, 
22. – 26. september.
Frist for innsending av abstrakt til poster: 
28. januar. 

Påmeldingsfrist laveste pris: 30. juni. 

Immunologi og immunologiske metoder
Deltakerne vil få kunnskap om immunologi og immu-
nologiske metoder. Videre vil hormonanalyser, aller-
gianalyser, autoimmunitet og automasjon bli belyst. 
Kurset avsluttes med noen tanker om veien videre 
for immunologi. 
Tid og sted: Scandic Prinsen, Trondheim,  
27.- 28. november. 

Målgruppe: Bioingeniører og andre som arbeider med immunolo-
giske analyser innen medisinsk biokjemi og immunologi. 
Deltakeravgift: Kr 3 400,- (BFI-medlemmer)

Lederdagene, intervju av blodgivere, nettverks-
treff for kvalitetsarbeid med workshops, kurs 
i automasjon og kurs i patologi arrangeres i 
tilknytning til Lab 18 som avholdes på Norges 
Varemesse, Lillestrøm, 16. – 18. oktober. Les mer 
om Lab 18 på nettsidene www.messe.no/lab.

Spesialkurs: Intervju av blodgivere 
Deltakerne vil få innføring i kommunikasjonen 
med blodgivere, med trening i intervjuteknikk, 
kommunikasjon og etiske refleksjon. Kurset gjen-
nomføres med en kombinasjon av forelesninger i 
plenum og gruppearbeid. Arrangeres i forbindelse 
med Lab 18.
Tid og sted: Lillestrøm, 15. – 16. oktober. 

Målgruppe: Bioingeniører og andre som arbeider med, organiserer 
og/eller driver opplæring/veiledning i mottak av blodgivere. 
Deltakeravgift: Kr. 3 400,- (BFI-medlemmer).

Lederdagene 
Deltakerne vil få kunnskap om utvikling og nyhe-
ter innen ledelse og administrasjon, og får anled-
ning til å møte ledende bioingeniører fra andre 
arbeidssteder for erfaringsutveksling og disku-
sjon. Leder dagene arrangeres i forbindelse med 
Lab 18. 
Tid og sted: Lillestrøm, 15. – 16. oktober. 

Målgruppe: Avdelingsledere, sjefsbioingeniører og andre med 
lederfunksjoner i medisinske laboratorier. 
Deltakeravgift: Kr. 4 400,- (BFI-medlemmer).

Nettverkstreff for kvalitetsarbeid og 
workshops 

Deltakerne vil få kunnskap om kvalitetsarbeid i 
medisinske laboratorier og muligheter for erfa-
ringsutveksling og diskusjon. I tillegg tilbys paral-
lelle workshops i aktuelle tema innen kvalitets-
sikring av medisinske laboratorier. Arrangeres i 
forbindelse med Lab 18. 
Tid og sted: Lillestrøm, Nettverkstreff 17. oktober 

og tilhørende workshops 16. oktober. 
Målgruppe: Bioingeniører og andre som arbeider med eller har 
interesse for kvalitetsutvikling i medisinske laboratorier. 
Deltakeravgift: Nettverkstreff kr. 1 800,-. Tillegg for deltakelse på 
workshop: Kr. 1 600,- (BFI-medlemmer). 

Automasjon og IT i medisinsk biokjemi, 
hematologi, koagulasjon og immunologi

Deltakerne vil få kunnskap om tema som autova-
lidering, automasjonssystemer, hvordan hånd-
tere enkeltprøver/hasteprøver i større systemer og 
kvalitetskontroll. I tillegg presenteres erfaringer fra 
større automatiserte laboratorier. 
Arrangeres i forbindelse med Lab 18. 
Tid og sted: Lillestrøm, 18. – 19. oktober. 

Målgruppe: Bioingeniører og andre som arbeider med eller har 
interesse for automasjon og IT i medisinske laboratorier. 
Deltakeravgift: Kr. 3 400,- (BFI-medlemmer).

Patologi 
Deltakerne vil få kunnskap om ulike tema innen 
generell patologi, molekylærbiologiske metoder 
og kvalitetsutvikling innen patologifaget. Arrange-
res i forbindelse med Lab 18.
Tid og sted: Lillestrøm, 18. – 19. oktober. 
Målgruppe: Bioingeniører og andre som arbeider 
på patologilaboratorier. 

Deltakeravgift: Kr. 3 300,- (BFI-medlemmer).
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POSTERUTSTILLING
■■ Det inviteres til posterutstilling på de fleste av BFIs fagkurs. Frist 

for innsending av abstrakt annonseres i Bioingeniøren og på nettsi-
dene. Les mer om posterutstilling på www.nito.no/bfi/poster. 
■■ De nasjonale kursene arrangeres av NITO Bioingeniørfaglig insti-

tutt. Oppdatert informasjon og påmeldingsskjema til BFIs kurs kom-
mer i Bioingeniøren, og finnes også på www.nito.no/bfikurs. 

■■ Alle BFIs kurs annonseres i Bioingeniøren ca. tre måneder før kur-
set skal avholdes. 
■■ Kurs og konferanser arrangert av BFI og våre samarbeidspartnere 

vil gi poeng i BFIs spesialistgodkjenning for bioingeniører. Poeng-
summen vil bli opplyst i annonseringen av kursene. 


