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RUFPAT håper dere har hatt en fin sommer. Det har jo vært et spesielt 
år. Informasjon og kunnskap om Covid-19 har blitt servert på løpende 
bånd, og økt smitte i løpet av sommeren er ikke gode nyheter. Men vi 
må ha tro på at smitten etter hvert synker igjen, og at det snart 
kommer en vaksine. 
  

 

WEBINAR: PREANALYSE OG FORMALINFIKSERING 

Bioingeniørfaglig institutts rådgivende utvalg for patologi (RUFPAT) 
inviterer til webinar 21. oktober. Tema: Preanalyse og formalfiksering. 
Foreleser er Katrine Eklo, overingeniør ved Klinisk patologi  ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge. Webinaret er gratis for NITO BFI 
medlemmer, så meld dere på! Link: NITO BFIs kurskalender 

 

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 

 

 

 

 

https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/bfikurs/


 
GRUNNKURS I PATOLOGI – HVILKE PATOLOGIRELATRTE 
TEMA VIL DU LÆRE MER OM? 
RUPAT ønsker å holde grunnkurs i patolog i april 2021, i Oslo. Tema 
som er diskutert til kurset 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. 

 

AKTUELLE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

"Alle" vil at bioingeniører skal-lede-laboratoriene-men-"ingen"-
bioingeniører-vil-bli-ledere 

BFI satser på digitale kurs i høst 

Bioingeniørgründer-lager-laksefor-av-gresshopper 

Vi-må-få-flere-bioingeniører-med-master-og-doktorgrad 

Det ble en hektisk-vår-for-"doktor"-Lie-Jensen 

 

 

 

 

 

ØNSKER DU Å SØKE OM SPESIALISTGODKJENNING? 
Nå kan du registrere deg og få personlig rådgivning. Husk at neste 
søknadsfrist er 1. oktober.  

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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