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1. Innledning 
 
Rådgivende utvalg for bioingeniører som jobber innen forskning ble nedsatt på bakgrunn 
av vedtak i BFIs fagstyre 29.august 2013. Utvalget hadde sitt første møte i januar 2014. 
Se mer informasjon på www.nito.no/bfi/rufbif  
 
 
2. Utvalgets sammensetning 
Utvalget har i inneværende periode bestått av følgende personer: 
 
Anne Vegard Stavelin, NOKLUS, Bergen 
 
Hilde Herning, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus 
 
Ingerid Arbo, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU) 
 
Liv Kjersti Paulsen, Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold Tønsberg     
 
Liv Aasmul, Senter for diabetesgenetikk, Barneklinikken, Haukeland universitetssjukehus 
 
Runa Marie Grimholt, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus Ullevål  
 
Sissel Skarra, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet (DMF)  
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
 
Marit Sverresdotter Sylte, Seksjon for Kontroll og utvikling, Laboratorium for klinisk 
biokjemi, Haukeland Universitetssykehus 
 
Leder av utvalget har i 2015 vært Hilde Herning. Eva Lisa Piiksi har vært utvalgets 
sekretær.  
 
Liv Aasmul går ut av utvalget ved utgangen av 2015.  
 
 
3. Utvalgets møter og samlinger 
Utvalget har i 2015 hatt tre møter som har blitt avviklet på følgende datoer: 
15.januar, 6.mars og 15.september. 
 
 
4. Budsjett/regnskap for utvalget 
 
Utvalgets budsjett 2015: kr 55 000,- 
Regnskap per 31.12.15: kr 56 039,- 
 

http://www.nito.no/bfi/rufbif
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5. Utvalgets mandat med kommentarer 
Nedenfor er punktene i mandatet listet opp, med utvalgets kommentarer til det enkelte 
punkt: 
 
1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående 
forskningsrelatert aktivitet.  
 
RUFBIF har via de sakene som er tatt opp i utvalget bidratt med informasjon til BFIs 
fagstyre om saker angående bioingeniører og forskning.  
 
2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører. 
 
Runa Marie Grimholt har vært RUFBIFs representant i spesialistkomiteen og Anne 
Vegard Stavelin har vært vara. Komiteen har hatt tre møter, hvorav ett møte var 
veiledningsinformasjon for medlemmer med ønske om spesialistgodkjenning. Runa har 
deltatt på alle møtene. Utvalgets medlemmer informerer andre medlemmer på egen 
arbeidsplass og på BFI kurs om spesialistgodkjenningen for å fremme denne ordningen. 
 
3. Holde kontakt med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert 
utdanningsinstitusjoner. 
 
Hilde Herning representerer utdanningsinstitusjoner. 
 
4. Holde seg orientert og søke å påvirke utviklingen innen forskning, i et nasjonalt, 
europeisk og internasjonalt perspektiv. 
 
Liv Kjersti Paulsen deltok på NML-kongressen 2015 i Reykjavik, 4-6. juni og Anne Vegard 
Stavelin deltok på EuroMedLab i Paris, 22.-24 juni. 
 
5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og 
kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder. 
 
Hilde Herning deltok på Nasjonal forskerutdanningskonferanse 15.-16 juni, i Oslo. 
 
6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora 
vedrørende forskning. 
 
Anne Stavelin ble i oktober valgt til leder for The European Organisation for External 
Quality Assurance Providers in Laboratory Medicine (EQALM) fra 2016. 
 
7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet, samt arrangere faglige 
møteplasser/konferanser for bioingeniører som arbeider innen forskning. 
 
Utvalget arrangerte sitt første kurs 16-17. september med 27 deltakere og med veldig 
gode tilbakemeldinger.  
 
RUFBIF er programkomite for forskningssesjonen på NML-kongressen 2016. Hilde 
Herning er utvalgets representant i hovedkomiteen. 
 
 
6. Annet 
 
Rådgivende utvalg for bioingeniører innen forskning har hatt representanter til stede på 
aktuelle kurs og konferanser i 2015. 
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Bidrag til deltakelse er gitt til: 
 
Liv Kjersti Paulsen deltok på NML-kongressen 2015 i Reykjavik, 4-6. juni. 
 
Hilde Herning deltok på Nasjonal forskerutdanningskonferanse i Oslo i regi av 
Universitets- og høyskolerådet, 15-16. juni. 
 
Anne Stavelin deltok på EuroMedLab i Paris 22-24.juni. 
 
 
 
På vegne av RUFBIF 
 
Utvalgets leder 
Hilde Herning 


