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OM NYHETSBREVET
RUFBIF-nettverket er et
nettverk av medlemmer med
interesse for forskning.
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

FORSKNING – FORMIDLING OG FOLKEOPPLYSNING
BIOINGENIØRKONGRESSEN 2019, 22-24 MAI
RUFBIF stilte med et populært program om «Forskning – formidling
og folkeopplysning» på Bioingeniørkongressen i mai. TV profil,
Professor og kreativ leder Jo Røislien innledet med foredraget
«Hvordan kommunisere det kompliserte» og tiltrakk seg mange
tilhørere.
Hege Marie Hanssen ved Universitetssykehuset Nord-Norge fortalte
om sitt PhD prosjekt "Randomized controlled trial of fecal
microbiota transplantation in severe obesity på RUFBIF sin sesjon og
stakk av med seieren for beste frie foredrag. Prisen for beste poster
gikk til Eva Rønneseth og Anne Stavelin fra Noklus.
Gikk du glipp av kongressen? Foredrag fra kongressen finner du om
du følger lenken.

VISSTE DU AT GENETISK SELVTESTING TAR AV?
Når du sender inn en spyttprøve kan du få svar i e-post om dine
genetiske forfedre, hvor raskt du bryter ned alkohol eller om du har
tørr eller flytende ørevoks. Men du kan også få informasjon om
alvorlige sykdommer. Er folk forberedt på å motta informasjon om
at de sannsynlig vil utvikle alzheimer eller at biologisk far ikke er
den de tror? Tenker de over at de samtidig tester seg for sine barn
og nære familie. Bioteknologirådet har hatt frokostseminar om
emnet. Her kan du se opptaket. Vil du vite mer om medisinsk
genetiske analyser, se https://www.genetikkportalen.no/

Bioteknologiloven revideres og høringsuttalelsen fra
NITO og andre høringsinstanser finner du her
BIOBANK NORGE HAR FÅTT NY HJEMMESIDE
Biobank Norge har fått nye hjemmesider og finnes nå på
https://bbmri.no/ Der ligger det blant annet en ny utgave av
«Beste praksis for norske biobanker.

KVINNELIGE PROFESSORER GJØR SAKTE INNTOG I
NORDEN
Halvparten av de som fullfører doktorgrad er kvinner, og den
kvinnelige professorandelen øker i Norden. – Utviklingen går likevel
sakte, og særlig fagene naturvitenskap og ingeniør- og
teknologifagene henger etter, sier forsker.
Kvinnelige professorer gjør sakte inntog i Norden

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

HVILKE FORSKNINGSRELATERT TEMA VIL DU LÆRE MER
OM?
RUFBIF er interessert i å vite hva dere vil lære mer om når det
gjelder forskningsrelaterte tema? Skrive
søknader/prosjektbeskrivelser, hvordan komme i gang, statistikk
forskningsetikk, lage gode presentasjoner eller annet. Send oss din
tilbakemelding, så kan du påvirke fremtidige kurs.

OM FORSKNING I BIOINGENIØREN
Bioingeniører må forske på eget fag
Det du lurer på om forskning – men ikke tør å spørre om
Gangen i et forskningsprosjekt
Slik skriver du en vitenskapelig artikkel
Nyskapning og forskning, skal bioingeniører drive med sånt da?

FORSKNINGSRELATERTE ARTIKLER I BIOINGENIØREN
Blodprøve kan være brudd på bioteknologiloven
Dronene kommer!
Hun skal finne ut hvordan trening forebygger Alzheimer
Bachelorprosjekt hjalp dansk sykehus med å kutte unødvendige Dvitaminanalyser
Fyllingsgradens innvirkning på hematologiske parametre

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 RUFBIF – Rådgiver Bioingeniørfaglig institutt

