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VELKOMMEN SOM MEDLEM 

Velkommen som medlem av nettverket for bioingeniører som jobber med 
IKT eller har interesse for IKT! Som medlem vil du motta nyhetsbrev med 
relevant stoff innen IKT, motta lenker til opptak av relevante kurs og delta 
på temamøter. Vi håper også at nettverket kan brukes til 
erfaringsutveksling og bidra i påvirkningsarbeid. 
I tillegg til IKT nettverk for bioingeniører har NITO også ett nettverk for 
alle IKT interesserte ingeniører og teknologer NITO IKT 

KURS FRA NITO  
Aktuelle kurs innenfor IKT 

KURS FRA NITO BFI 
Koronasituasjonen har gjort at kurstilbudet er langt mer tilgjengelig enn 
tidligere blant annet via digitale streamsendinger fra NITO BFI. Her er 
opptak av kursene som kan være interessant for dere: 

Kunstig intelligens og digital etikk/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PziB-Hehe_k (trykk godta) 

BFI planlegger fortløpende digitale lunsjforedrag. Send gjerne 
tilbakemelding til oss forslag til relevante tema innen IKT. 

DIVERSE INFORMASJON SOM KAN VÆRE AV INTERESSE 
Massiv kritikk av arbeidet med "En innbygger - en journal" 

NITO kongressen går av stabelen 26. -28. november. 

Kongressen tar opp overordnede politiske saker som angår medlemmene. 
Her vedtas strategier, og kongressen tar viktige veivalg for NITO.  

Hovedstyret velges på kongressen, og det er de som leder NITO i 
kongressperioden på tre år. Det er også kongressen som vedtar og endrer 
lov for NITO. 

Her møtes representanter fra de lokale NITO-avdelingene. Vil du være med 
å påvirke kongressen, møter du på årsmøtet i din lokale avdeling og spiller 
inn saker der. 

I forbindelse med at kongressen skal vedta en ny politisk plattform er 
NITOs politikkhefte sendt ut på høring, med høringsfrist 12. september.  

BFI har skrevet utkastet til helsepolitikken og har også skrevet om 
helsenæring, IKT og etikk. Vil du lese forslaget finner du det ved å logge 
deg inn på MIN side på Nito.no. 

OM NYHETSBREVET 
NITO BFI IKT er et nettverk 
av bioingeniører som er 
medlem av NITO og som 
jobber med IKT. 

 

Ta kontakt dersom du har 
innspill til saker som du 
mener kan være av interesse 
for andre bioingeniører som 
jobben med IKT, eller saker 
som er relevant for NITO 

 

 

 

 

https://www.nito.no/fagmiljo/nito-ikt/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/bfi-fagnettverk/ikt/
https://www.nito.no/aktuelt/2021/5/kunstig-intelligens-og-digital-etikk/
https://www.youtube.com/watch?v=PziB-Hehe_k
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/06/22/massiv-kritkk-av-arbeidet-med-en-innbygger--en-journal/
https://www.nito.no/organisasjon/nitos-lokale-avdelinger/


HØRINGER 
NITO mottar mange høringer hvert år og svarer ut flere som omhandler IKT.  
NITOs høringssvar finner du på: https://www.nito.no/politikk/horinger-til-
myndighetene/ 
 
I disse dager jobber NITO med et høringssvar på: 
Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - 
Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger.  
Endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften 
Innspill kan sendes til BFI innen 1. august. 
 
Høringer som kan være av interesse for dere: 
Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 
(Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) 
Forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata 
Her vil NITOs høringssvar sendes inn i løpet av kort tid. 

Vi anbefaler også å se på Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes 
forebygging IKT angrep. https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-
Stortinget/Horing/horing/?h=10004255 

Direktoratet for e-helse har lagt ut informasjon om sine høringer her: 
https://www.ehelse.no/horinger/direktoratets-horinger  

NITO deltar i Direktoratet for e-helses Nasjonale arena for fag- og 
interesseorganisasjoner. 
Nasjonal arena for samhandling med fag- og interesseorganisasjoner skal 
legge til rette for at organisasjonene får mulighet til å gi råd og fremme 
sine synspunkter på nasjonal e-helsestrategi- og portefølje, 
forvaltningsstyring og utvalgte sentrale problemstillinger i nasjonale 
prosjekter. Arenaen ble etablert i 2016 og skal bidra til koordinert dialog 
mellom Direktoratet for e-helse og organisasjonene. Det er to møter i året 
og NITO deltar med en representant.  

ARTIKLER I BIOINGENIØREN  

"Jeg ønsker ikke at en som deg skal ta blodprøve av meg" 

Pandemien - et digitalt tidsskille 

Konflikthåndtering på arbeidsplassen 

Snakke til hverandre eller med hverandre? 

 

GOD SOMMER! 

Med vennlig hilsen  

Seniorrådgiver Bioingeniørfaglig institutt 
eva.piiksi@nito.no 

 

 

Kontakt oss 

E-post bfi@nito.no 
Mobil +47 90 73 20 83 
E-post eva.piiksi@nito.no 
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