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RUFPAT 2021 

Bernt Andre Olsen ble valgt som leder og stiller for en ny periode på 
to år i RUFPAT. Det samme gjør Wenche Kjellesvik, Kristin Tvete, og 
Ann Hilde Kalsaas. Nytt medlem valgt for to år er Camilla Stormo. 

RUFPAT fortsetter sitt gode arbeid som rådgivende utvalg for BFIs 
fagstyre og BFIs medlemmer. 

 

Preanalyse innen patologi - felles ansvar for kvaliteten 
NITO BFI ved RUFPAT hadde kurs innen preanalyse 26. april med over 
100 deltakere! Det er tydelig at det er et aktuelt tema som fenger.  
RUFPAT vil arrangere et lignende kurs igjen, og vil da også informere 
om kurset til helsepersonell som arbeider i 
primærhelsehelsetjenesten. Preanalyse er et viktig tema for 
helsepersonell i  spesialisthelsetjenesten, i kommuner og på 

legekontor. 
 
 
 
 
 
 
  

Navn Arbeidssted Oppnevnt for 
Bernt Andre Olsen 
(leder) 

Seksjon for patologi 
Sykehuset Østfold 

2021/2022 

Wenche Kjellesvik  Seksjon for histologi 
Stavanger universitetssykehus 2021/ 2022 

Kristin Tvete Seksjon for biopsi og obduksjon 
St. Olavs hospital 2021/2022 

Hilde Midtbø-Hjelvik Seksjon for histologi 
Haukeland universitetssjukehus 2021/2022 

Ann Hilde Kalsaas  
Klinisk patologi 
Universitetssykehuset Nord-
Norge 

2021/2022 

Barbara Løken  Avdeling for patologi 
Oslo universitetssykehus Ullevål 2020/2021 

Anne Fosaas Cytologisk seksjon 
Sykehuset Telemark 2020/2021 

Camilla Stomo Universitetet i Agder 2021/2022 

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 ønsket å holde grunnkurs i patolog i løpet av 2021. På grunn 
av pandemien er dette utsatt til 2022. 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. 
 
ANDRE KURSANBEFALINGER 
NITOs lederkonferanse 2021  
NITO inviterer til lederkonferanse 11.-12. november 2021 i Oslo. Mer 
om konferansen og påmelding finner du her. 

AKTUELLE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

Nå må varslene om bioingeniørmangel tas på alvor 

Statsministeren roste bioingeniørene 

Tarmkreftscreeningen rulles ut i år 

Livmorhalskreft nesten utryddet i Norge innen år 2039 

Internasjonalt bioingeniørtidsskrift i ny drakt 

 

 

SOMMER 
NITO Bioingeniørfaglig institutt ved RUFPAT ønsker dere alle en fin 
sommer! 

 

SPESIALISTGODKJENNING FOR BIOINGENIØRER 
Vurderer du å bli spesialist? Se digitalt informasjonsmøte om ordningen på 

NITO YouTube (opptak) trykk godta.  Neste søknadsfrist er 1. Oktober 2021. 

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 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/ledelse-og-prosjektledelse/-nitos-lederkonferanse-2021/
https://www.bioingenioren.no/meninger/fra-redaksjonen/2021/na-ma-varslene-om-bioingeniormangel-tas-pa-alvor/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/bioingeniordagen-statsministeren-roste-bioingeniorene/
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-aktuelt/tarmkreftscreeningen-rulles-ut-i-ar--og-ahus-skal-analysere-alle-avforingsprovene/
https://www.fhi.no/nyheter/2021/livmorhalskreft-nesten-utryddet-i-norge-innen-ar-2039/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/internasjonalt-bioingeniortidsskrift-i-ny-drakt/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QOjkpEaUhwo&ab_channel=NITO
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/
mailto:bfi@nito.no
mailto:eva.piiksi@nito.no
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