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HVA JOBBER UTVALGET MED DENNE HØSTEN? 
Utvalget skal utforme en brosjyre med arbeidstittelen: «Hvorfor du skal ha en 
bioingeniør i forskningsgruppa di» Hensikten er å beskrive bioingeniørens 
ressurser inn i forskningsarbeidet slik at flere bioingeniører inkluderes i 
forskningsgrupper både ved forskningsinstitusjoner og i helseforetak. 
Brosjyren rettes mot forskningsinstitusjoner, avdelingssjefer, 
avdelingsoverleger, forskningsstøtte og lignende. Har du innspill til brosjyren? 
– send en e-post til bfi@nito.no og merk den «innspill NITO BFI Forskning».  

HØSTENS KURS FRA NITO BFI FORSKNING  

Mikrobiologi i utvikling- IT kompetanse, kunstig intelligens og 
nye metoder 
Tid: 22. og 23. september (stream) 
Dette digitale kurset arrangeres i to deler av NITO BFI Mikrobiologi i 
samarbeid med NITO BFI forskning.  Her er det rikelig med foredrag som 
passer for bioingeniører med interesse med nye metoder og teknologi. 
Stikkord: Helseplattformen, elektronisk overføring av data, maskinlæring, 
NGS, mikrobiota i tarm og framtidig behov for kunnskap. Her er lenke til 
detaljert program og påmelding Kursside del 1 og Kursside del 2 

Hvordan velge tidsskrift? – pålitelige kilder og 
publiseringskanaler 
Tid: 25. oktober (stream) 
Resultatene av forskningsprosjektet ditt begynner å materialisere seg og du er 
klar for å begynne skrivejobben. Men hvilke kilder kan du referere til og 
hvilken publiseringskanal skal du velge? Hvor høyt skal du sikte? Og er det 
tidsskrifter du bør holde deg unna? Hva er open access? Og tjener 
forskningsgruppa eller sykehuset noe på publikasjonen? Dette får du vite i 
NITO BFIs forskningslunsj 25. oktober. 

Anvendt statistikk i tre deler – hvordan lese og tolke tallene i en 
forskningsartikkel? 
 Tid: 15.  17. og 19. november (webinar) 
Et kurs for deg som leser fagartikler eller jobber med større og mindre 
prosjekter og vil lære mer om tolkning og bruk av statistikk. Kurset er delt inn 
i tre forelesninger via Zoom. Før hver forelesning mottar du artikler og tips 
som forberedelse før forelesning. Her er lenke til mer informasjon og 
påmelding Anvendt statistikk 
 
Se NITO BFIs fulle kursoversikt www.nito.no/bfikurs  
 

OM NYHETSBREVET 

NITO BFI Forskning er et råd 

oppnevnt av BFIs fagstyre for å 

jobbe med forsikringsrelaterte 

spørsmål.  

Rådet sender ut nyhetsbrev til 

sitt nettverk 2-4 ganger i året. 

Du kan melde deg inn dette 

eller andre nettverk ved å gå inn 

på min side (krever pålogging) 

Ta gjerne kontakt dersom du har 

saker du mener er av interesse 

for andre i nettverket eller NITO 

BFI.  
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VIS FRAM FORSKNINGEN DIN PÅ INSTAGRAM 
NITO BFI vil gjerne se og høre mer fra bioingeniører som forsker! Kunne du 
eller medforskende biongeniør tenke dere å dele forskningshverdagen med 
oss? Da har dere mulighet til å ta over Instagram-kontoen til BFI. Vi har lav 
terskel! Du trenger ikke å være tilknyttet en stor forskningsgruppe. Alle små og 
store prosjekter ønskes velkommen. Kanskje du kan inspirere andre til å 
utvikle et prosjekt på labben. Interessert? Kontakt audun.larsen@nito.no  

 
LESE OG HØRE - OM FORSKNING OG FOLKEOPPLYSNING 

Podcast - Labprat 
Interessert i å få et innblikk i forskerlivet på Rikshospitalet? Da kan du lytte til 
«Labprat», en podcast laget av tre forskere fra Institutt for Indremedisinsk 
Forskning ved Rikshospitalet OUS i samarbeid med USIT. Xiang Yi Kong, Maria 
Belland Olsen og Ida Gregersen jobber i Prof. Bente Halvorsens 
forskningsgruppe hvor blant annet immunologi og Aterosklerose er tema. I 
podcasten gir de en god blanding av fag, fakta, og fjas om forskerlivets opp og 
nedturer. Anbefales! https://labprat.podbean.com/  

Statistisk udødelighet – Jo Røislien 
Ikke alle kan blande statistikk og kjendisprat like godt som Jo Røislien. I 
artikkelen «Statistisk udødelighet» kan du lese om statistisk 
udødelighetskjevhet og få svaret på om den gullforgylte Oscarstatuetten 
virkelig forlenger livet til Hollywood skuespillerne.  

Dyre helsedata kan hemme forskningen 
Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret, frykter for både forskningen og 
kvaliteten på helsedata dersom prisene for tilgang gjennom 
Helseanalyseplattformen blir som skissert for programstyret. Artikkelen kan 
leses her. 

Ytringsfrihet – men ikke for offentlig ansatte? 

To ulike miljøer utreder ytringsfriheten i Norge for tiden. Mer eller mindre 
pålagt munnkurv for offentlig ansatte bør være et tema for begge. Tar vi gode 
nok beslutninger når fagfolk i offentlig sektor ikke deltar av frykt for hvordan 
arbeidsgiver vil reagere. Dette skriver Tove Lie i artikkelen «Når man tror man 
må være emeritus for å snakke fritt».  

Vær med på dugnad – rapporter tvilsomme tidsskrifter 
Den norske publiseringsindikatoren får et nytt midlertidig tredje nivå: Nivå X. 
Som forsker inviteres du med på dugnad for å være med å kvalitetssikre 
tidsskriftene. Rundt 30 tidsskrifter står nå i fare for å havne på gråsone»-nivå. 
Les artikkelen fra Khrono her. 

 

 

 

 

 

 
 

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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FORSKNING OG INNOVASJON TIL PASIENTENS BESTE 
I juni mottok helseminister Bent Høie den årlige rapporten om forskning og 
innovasjon i spesialisthelsetjenesten. Rapporten presenterer eksempler på 18 
prosjekter fra nord til sør, i tillegg til nøkkeltall om forskings- og 
innovasjonsaktiviteten. Hele rapporten kan du lese her.  

 

FORSKNINGSRELATERTE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

Det du lurer på om forskning, men ikke tør å spørre om 

Personlighetstype bioingeniør 

Bioingeniør – en tittel for evig? 

Var med på å finne ny stafylokokk 

Når forskningen haster 

Det må utdannes MANGE flere bioingeniører 

Lynrask koronaforskning på UNN 

Inflammasjon og insulinresistens i fettvev 
  

NITO BFIS STUDIEFOND 
Visste du at overskudd fra alle BFIs kurs går tilbake til medlemmene via BFIs 
studiefond? Jo – det stemmer. Årlig deler BFI ut mellom 250.000 – 400.000 kr 
til medlemmer som ønsker å ta videreutdanning, skal stille med poster på 
kurs og kongresser. Av og til lyses det også ut større pengesummer til konkrete 
prosjekter som kan heve bioingeniørfaget. Skal du ta videreutdanning? Husk å 
søke studiefondet, neste søknadsfrist er 1. november. Mer opplysninger finner 
du her. 

UTVALGET SØKER ETTER NYE MEDLEMMER 
Fra januar 2022 trenger utvalget to nye medlemmer. Er du en faglig 
engasjert bioingeniør som forsker - enten det er enkeltprosjekter ved sykehus- 
eller private laboratorier eller som selvstendig forsker i forskningsinstitusjoner 
- så er vi interessert i å høre fra deg. Utvalget har ca. fire møter i året. Du vil få 
mulighet til å utveksle erfaringer med bioingeniører med samme interesser og 
gi råd til BFIs fagstyre i forskningsrelaterte spørsmål. Utvalget planlegger også 
kurs, kongresser, brosjyrer og driver informasjonsarbeid. Meld din interesse til 
bfi@nito.no innen 1. november.  
 
SPESIALISTGODKJENNING FOR BIOINGENIØRER 
Vurderer du å bli spesialist? Se digitalt informasjonsmøte om ordningen på 
NITO YouTube (opptak). Neste søknadsfrist er 15. januar 2022.  

 

Med vennlig hilsen  

Rådgiver NITO BFI Forskning –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  
 
 
 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d6e163a93c984bf9b4bbfe623e0037ef/nasjonal-rapport-forsking-og-innovasjon-2020.pdf
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-i-praksis/2017/forskningens-abc/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/personlighetstype-bioingenior/
https://www.bioingenioren.no/meninger/debatt/bioingenior---en-tittel-for-evig/
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-aktuelt/var-med-pa-a-finne-ny-stafylokokk/
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-i-praksis/2021/nar-forskning-haster/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/det-bor-utdannes-mange-flere-bioingeniorer/
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-aktuelt/lynrask-koronaforskning-pa-unn/
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-oversiktsartikkel/inflammasjon-og-insulinresistens-i-fettvev/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/bfi-oppfordrer-arranger-kurs-lokalt/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/bfi-oppfordrer-arranger-kurs-lokalt/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/studiefondet/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/studiefondet/
mailto:bfi@nito.no
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QOjkpEaUhwo&ab_channel=NITO
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/
mailto:bfi@nito.no
mailto:liv.kjersti.paulsen@nito.no
https://www.nito.no/medlemsfordel/

	Høstens kurs fra nito bfi forskning
	Mikrobiologi i utvikling- IT kompetanse, kunstig intelligens og nye metoder
	Hvordan velge tidsskrift? – pålitelige kilder og publiseringskanaler
	Anvendt statistikk i tre deler – hvordan lese og tolke tallene i en forskningsartikkel?
	Podcast - Labprat
	Statistisk udødelighet – Jo Røislien
	Dyre helsedata kan hemme forskningen
	Ytringsfrihet – men ikke for offentlig ansatte?
	To ulike miljøer utreder ytringsfriheten i Norge for tiden. Mer eller mindre pålagt munnkurv for offentlig ansatte bør være et tema for begge. Tar vi gode nok beslutninger når fagfolk i offentlig sektor ikke deltar av frykt for hvordan arbeidsgiver vi...
	Vær med på dugnad – rapporter tvilsomme tidsskrifter


