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RUFPAT 2020 

BFI er stolte av å kunne presentere et bredt sammensetning av 

utvalget RUFPAT som skal være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs 

medlemmer i fagområdet patologi.  

  

Sammensetning 

 

 

Hils på Hilde Midtbø-Hjelvik – 

leder i RUFPAT. Hun er 

fagbioingeniør på Haukeland 

universitetssjukehus, Seksjon for 

histologi og har fagansvar for 

makrobeskjæring og fremføring. 

Startet på Seksjon for 

histologi ved Haukeland 

universitetssykehus da hun var 

nyutdannet i 2008. Bosatt i 

Bergen med mann, snart to barn 

og en 16 år gammel katt. 

  

Navn Arbeidssted Oppnevnt for 

Hilde Midtbø-Hjelvik 
(leder) 

Seksjon for histologi 
Haukeland universitetssjukehus 

2019/2020 

Wenche Kjellesvik  
Seksjon for histologi 
Stavanger universitetssykehus 

2019 og 2020 

Kristin Tvete 
Seksjon for biopsi og obduksjon 
St. Olavs hospital 

2019 og 2020 

Bernt Andre Olsen Seksjon for patologi 
Sykehuset Østfold 

2019 og 2020 

Kirsten M. Østbye OsloMet - Storbyuniversitetet 2019 og 2020 

Ann Hilde Kalsaas  
Klinisk patologi 
Universitetssykehuset Nord-
Norge 

2019 og 2020 

Barbara Løken (ny) 
Avdeling for patologi 
Oslo universitetssykehus Ullevål 

2020 og 2021 

Anne Fosaas 
Cytologisk seksjon 
Sykehuset Telemark 

2020 og 2021 

Inger-Lise Neslein OsloMet - Storbyuniversitetet 2020 og 2021 

OM NYHETSBREVET 

RUFPAT-nettverket er et 

nettverk av bioingeniører 

som arbeider/har interesse 

for patologi. 

Send gjerne dette 

nyhetsbrevet videre til noen 

du tror kan ha interesse i å 

være med i nettverket.  

Ta kontakt dersom du har 

innspill til nyhetsbrevet eller 

til saker som du mener kan 

være av interesse for RUFPAT 

 

 

 

 



GRUNNKURS I PATOLOGI – HVILKE PATOLOGIRELATRTE 

TEMA VIL DU LÆRE MER OM? 

RUPAT ønsker å holde grunnkurs i patolog i løpet av 2021. Tema som 

er diskutert i utvalget er preanalyse, fremføring, 

spesialundersøkelser (immunhistokjemi og molekylærpatologi), 

smittevern og digital patologi. Er det andre tema dere kunne tenke 

dere skal være med i et grunnkurs så send tilbakemelding til NITO 

BFI. 

 

VIDEREUTDANNING I PATOLOGI 

Det er veldig gledelig at OsloMet fikk midler fra BFIs studiefond til 

utvikling av videreutdanning i patologi. Det er emnene 

makrobeskjæring og molekylærpatologi som vil inngå i master i 

biomedisin. Det er nå viktig å informere om den nye 

videreutdanningen. Emnene skal gjennomføres annenhver høst med 

makrobeskjæring den ene høsten og molekylærpatologi neste høst. 

Utdanningen vil ha et tett samarbeid med Den norske 

patologiforening. Start vil være høsten 2021. Inger-Lise Neslein, 

førstelektor og Kirsten Østbye universitetslektor, kommer til å 

besøke helseforetak for å informere om videreutdanningen.  

AKTUELLE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

Viktig debatt om studentundersøkelse 

OsloMet til topps i studentundersøkelse 

Forsinket sentralisering av HPV-testing og cervixcytologi 

 

COVID-19 

NITO Bioingeniørfaglig institutt ønsker der alt godt i denne spesielle 

tiden vi er inni. Vi tenker på dere, og dere fortjener all ros! 

 

ØNSKER DU Å SØKE OM SPESIALISTGODKJENNING? 

Nå kan du registrere deg og få personlig rådgivning. Husk at neste 

søknadsfrist er 1. april.  

Med vennlig hilsen  

 

Sekretær RUFPAT – Seniorrådgiver Bioingeniørfaglig institutt 

 

 

Kontakt oss 

E-post bfi@nito.no 

 

Direkte +47 22 05 35 78 

Mobil +47 90 73 20 83 

 

eva.piiksi@nito.no 
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