
 

KUNSTEN Å FORMIDLE KUNNSKAP 
UTDANNINGSKONFERANSEN 

Scandic Nidelven, Trondheim 6. – 7. mai 
Program onsdag 6.mai 

 

09.00 – 10.00 Registrering, posterutstilling, kaffe og lett servering 

10.00 – 10.10 Velkommen ved fagstyrets leder 
Informasjon fra RUFUT 

Rita von der Fehr 
Møteleder for RUFUT 

10.10 – 11.00 Et hurtigkurs i presentasjonsteknikk og 
kroppsspråk 

Kyrre Texnæs  
Foredragsholder, danser og ekspert på 
kroppsspråk  

11.00 – 11.10 Kaffepause og posterutstilling  

11.10 – 11.30 Fra rutineprøve til forskningsresultat  
 

Marie Skogstad Le, spesialbioingeniør, 
seksjon for hemostase og trombose 

Medisinsk biokjemi, OUS Rikshospitalet 

11.30 – 12.30 Lunsj  

12.30 – 12.45 Hvordan formidle via poster? 
Innledning før workshop 

Mette Lundstrøm Dahl, 
Kompetansekoordinator, Mikrobiologisk 
avdeling, Sykehuset i Vestfold 

12.45 – 14.45 
 

Workshop 1: 
Vi lage poster. 
Ta med eget posterprosjekt, enten du 
vil lage poster fra scratch eller du har 
en ferdig poster du vil ha 
tilbakemelding på. 
Workshop 2: 
Presentasjonsteknikk og kroppsspråk i 
praksis 

 
Mette Lundstrøm Dahl 
Kompetansekoordinator, Mikrobiologisk 
avdeling, Sykehuset i Vestfold  
og Liv Kjersti Paulsen, rådgiver, NITO 
 
Kyrre Texnæs, foredragsholder, danser og 
ekspert på kroppsspråk 

 Workshopene blir holdt i to omganger så man kan få med seg begge (varighet 1t) 

14.45 – 15.00 Kaffepause og posterutstilling  

15.00 – 15.20 Å lære av hverandre 
Hvordan bruke medstudenter og 
medarbeidere for å lære av hverandre. 

Kirsten Østby, universitetslektor, 
Bioingeniørutdanningen, OsloMet 

15.20 – 15.50 «Tidsskriftet Bioingeniørstudenten» 
Studentene skriver og fagfellevurderer 
artikler som publiseres i det fiktive 
tidsskriftet Bioingeniørstudenten. 

Runa Marie Grimholt, universitetslektor, 
Bioingeniørutdanningen, OsloMet 

15.50 – 16.10 
 

Ut av laboratoriet, og inn i dialog med 
andre helseprofesjoner 

Marianne Larsen, bioingeniør,  
medlem av BFIs rådgivende utvalg for 
utdanning (RUFUT) 

16.10 – 16.40 Hvorfor forsker vi?  
Om synlighet og kunnskapsformidling 

Kaja Marienborg, bioingeniør og 
mastergradsstudent, Sykehuset i Vestfold 

19.00 Middag (egen påmelding) Scandic Nidelven 
 
  



 

 

UTDANNINGSKONFERANSEN 
Trondheim 6. – 7. mai 

Program torsdag 7.mai 
 

 

09.00 – 09.40 Hva er E-helse? Hvordan påvirker ny 
teknologi sykehuset og helsesektoren.  

Foreleser kommer 

09.40 – 10.20 Hvordan påvirker ny teknologi og  
e-helse hverdagen til bioingeniører?  
Hvordan kan utdanningene få inn 
elementer som gjør at de ferdige 
bioingeniørene er tilstrekkelig 
rustet? 

Åsa Gyberg-Karlsson 
Bioingeniør og e-helsestrateg,  
Digitaliseringsenheten, Region Blekinge, 
Karlskrona 

10.20 – 10.40 Kaffepause og posterutstilling  
10.40 – 11.30 Digital etikk 

Digitalisering foregår i alle sektorer 
og beslutninger tas av datamaskiner. 
Algoritmer blir en større del også av 
medisinsk diagnostisering. Hvor 
nøytral er teknologien og hvilke 
etiske valg skaper den? 

Leonora Onarheim Bergsjø, 

Universitetet i Oslo,  
Leder av Norges råd for digital etikk 
(NORDE) 

11.30 – 12.30 Lunsj  

12.30 – 13.00 Kompetansereformer og 
utdanningsbehov 
Hvor mange bioingeniører må vi 
utdanne for framtiden? Hvordan skal 
vi holde oss oppdatert gjennom 
yrkeslivet. Politiske perspektiver. 

Margrete Tennfjord, 
Bioingeniør og politisk rådgiver, 
NITO bioingeniørfaglig institutt 

13.00 – 13.30 Operasjon praksis 
Et prosjekt der målet er å samle, 
systematisere og dele kunnskap om 
praksis i høyere utdanning. 

Stein Erik Lid, seniorrådgiver, 
prosjektleder Operasjon praksis, 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
(NOKUT) 

13.30 – 14.00 Hvem er du? 
Studentveiledning  
i sykehuslaboratoriet. 

Runa Merete Rosmæl, bioingeniør,  
Avd. for medisinsk biokjemi,  
St. Olavs hospital 

14.00 – 14.30 Kaffepause og posterutstilling  

14.30 – 15.00 Kompetanseutvikling i hverdagen 
Ulike metoder brukt i opplæring av 
ansatte for å sikre faglig utvikling 
(eksempel på livslang læring) 

Anne Ytreeide Stabell  
Enhetsleder hematologi, 
Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo 
Universitetssykehus-Radiumhospitalet 

15.00 – 15.45 Studentaktive undervisningsformer 
med praktiske øvelser 

Kristin Steinsbekk, universitetslektor, 
Bioingeniørutdanningen, NTNU Trondheim 

15.45 – 16.00 Oppsummering og avslutning                 Ved møteleder  

   
   
 


