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Velkommen

Immunologi og immunologiske metoder
27.-28. november 2018, Thon Hotel Prinsen, Trondheim

Rådgivende utvalg for immunologi og 
transfusjonsmedisin (RUFIT)

► Åtte medlemmer fra hele landet.

► Utvalgets medlemmer og arbeid www.nito.no/rufit

► Innspill til saker RUFIT kan arbeide med kan sendes bfi@nito.no

► Innspill til kurstema
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Rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, 
hematologi og koagulasjon (RUMBIO)

► RUMBIO er BFIs største rådgivende utvalg og dekker ikke bare 
medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon, men også 
farmakologi og hormonanalyser.

► Åtte medlemmer fra hele landet.

► Utvalgets medlemmer og arbeid www.nito.no/rumbio

► Innspill til saker RUMBIO kan arbeide med kan sendes bfi@nito.no

► Innspill til kurstema

Mandat for BFIs rådgivende utvalg i 
immunologi og transfusjonsmedisin (RUFIT)

► Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt 
fagområde.

► Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
► Holde kontakt med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert 

utdanningsinstitusjoner, herunder støtte opp om videreutdanning for 
bioingeniører innen transfusjonsmedisin.

► Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.
► Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og 

kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder.
► Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora 

vedrørende utvalgets fagområder.
► Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.
► I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets 

fagområder.
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Mandat for rådgivende utvalg for 
medisinsk biokjemi, hematologi og
koagulasjon (RUMBIO)

► Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt 
fagområde.

► Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.

► Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert 
utdanningsinstitusjoner.

► Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.

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

► Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora 
vedrørende utvalgets fagområder.

► Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

► Hele høringssvaret kan leses på https://www.nito.no/politikk/horinger-til-
myndighetene/
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Spesialistgodkjenning for bioingeniører

► Et medlem fra RUMBIO og ett fra RUFIT har deltatt på den 
internasjonale bioingeniørkongressen 22.-26. september i Firenze, 
Italia. 
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Bioingeniørkongressen 2019
22.-24. mai 2019, Tromsø

Immunologi og 
immunologiske metoder, 
27.-28. november, Trondheim
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nito.no twitter.com/nitonorge facebook.com/NITONorge

Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo

Takk for oppmerksomheten!

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


