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SAMMENSETNING AV RUFBIF 2021 

Fire av RUFBIF sine åtte medlemmer stilte til gjenvalg og ble oppnevnt av 
fagstyret for en ny toårsperiode. Anne Vegard Stavelin fortsetter som leder av 
utvalget. 

 

Utvalget diskuterer 
I RUFBIF diskuteres bioingeniørenes rolle og bidrag i forskning. Utvalget er 
opptatt av at forskning skal foregå på alle nivå, og at bioingeniører må tette 
kunnskapshullene i laboratoriedriften ved å initiere egne prosjekter og forske 
fram ny kunnskap. Hvordan inspirere til mer forskning blant bioingeniører? 

Bioingeniører bidrar i stor grad til produksjon og kvalitetssikring av 
forskningsresultater også innen kliniske forskning.  Hvordan kan 
bioingeniørkompetansen komme tydeligere fram i forskningen? Og kaller vi 
oss bioingeniør når vi forsker? Har du innspill til RUFBIF  – send en mail til oss 
til bfi@nito.no og  merk «innspill RUFBIF». 

Visste du at det finnes et internasjonalt tidsskrift for bioingeniører?  
Les: International journal of biomedical laboratory science 
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Førsteamanuensis, Institutt for 
medisinsk biologi, UiT Norges 
Arktiske Universitet 
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Gro Gundersen Spesialbioingeniør, Genteknologisk 
seksjon, TLMB, Akershus 
Universitetssykehus 
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Kristin Godang Bioingeniør/forsker, Seksjon for 
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Senioringeniør, Institutt for 
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Helse Møre og Romsdal, Ålesund 
Sjukehus 

2021/2022 

OM NYHETSBREVET 

NITO BFI Forskning er et 

nettverk av bioingeniører med 

interesse for forskning. 

Deltakerne i nettverket 

oppfordres til å bruke hverandre 

til faglig utveksling. 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 RUFBIF 

 

 

 

 

mailto:bfi@nito.no
https://www.ijbls.org/index.php/current-issue


KUNSTEN OG FORMIDLE KUNNSKAP 5. MARS 
Hvordan skal du formidle den kunnskapen du besitter? Bli med på en 
inspirerende, digital formidlingskonferanse. Vi har med oss tekstdoktor 
Christine Calvert og mange flere som gir tips om digital formidling, utforming 
av poster og hvordan man skal finne, vurdere og bruke forskningsbasert 
kunnskap i praksis. Konferansen kan sees i opptak for påmeldte. Detaljert 
program og påmelding.   

BFI planlegger fortløpende digitale lunsjforedrag. Følg med på 
www.nito.no/bfikurs for oppdatert informasjon. 

Gikk du glipp av disse digitale kursene? 
RUFBIF har arrangert to gratis streamsendinger det siste halvåret som vi har 
fått gode tilbakemeldinger på. Her har du lenke til opptak hvis du ikke hadde 
muligheten til å se sendingene «live» : Biobanking og Får du nok faglig 
utvikling? 

FORSKNING ER AVGJØRENDE NÅR KRISEN RAMMER 
Koronapandemien har vist at forskning er en avgjørende del av 
samfunnsberedskapen. Hvorfor gjenspeiles ikke dette i statsbudsjettet? Les 
hele ytringen til Gro Gundersen fra RUFBIF i Bioingeniøren    

Kjenner du noen som har fått en såkalt ModeRNA arm etter vaksine?    
I denne artikkelen kan du lese om mekanismene bak 

KORREKT ENGELSK I ARTIKKELEN? 
Skriver du på en publikasjon og skulle ønske du kunne få litt hjelp med 
språkvask og god flyt? Det finnes både gratis verktøy på nett og 
betalingstjenester til dette. Sjekk ut  www.grammarly.com og www.aje.com/.  

FORSKNINGSRELATERTE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 
Lettlest mal for hva en vitenskapelig artikkel skal favne 

«Tenk det, en bioingeniør leder Europas største befolkningsundersøkelse!» 

CRISPR-kur mot Covid-19? 

BFI oppfordrer: Arrangere kurs lokalt! 

SPESIALISTGODKJENNING FOR BIOINGENIØRER 
Vurderer du å bli spesialist? Se digitalt informasjonsmøte om ordningen på 
NITO YouTube (opptak). Neste søknadsfrist er 1. oktober 2021.  

 

Med vennlig hilsen  

Rådgiver RUFBIF –NITO Bioingeniørfaglig institutt 

 

 

Kontakt oss 

E-post bfi@nito.no 
Direkte +47 22 05 35 66 
Mobil +47 95 93 12 58 
liv.kjersti.paulsen@nito.no  
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