Årsrapport 2019 for Spesialistkomiteen
Råd/utvalg/komité:

Spesialistkomiteen

Møter avholdt i 2019:

1. 2. mai, NITO Oslo
2. 6. november, Skypemøte

Leder:

Synnøve Yksnøy (RUFBIF)

Medlemmer:

Anita Løvås Brekken (RUFMIK)
Berit Wallem Revå (RUFKA)
Brita Hermundstad (RUFIT)
Heidi Eilertsen (RUMBIO)
Helga Aasen Osvoll (RUPPAS)
Kirsten M. Østbye (RUFPAT)
Vivi Volden (RUFUT)

Rådgiver i NITO BFI:

Liv Kjersti Paulsen

Observatør fra fagstyret:

Gro Jensen

Antall godkjente kandidater

2

Antall kandidater med fornyet
godkjenning:

5

Antall avslåtte søknader:

2

Antall potensielle søkere

Rådgiver har kommunisert med 46 personer som har meldt
interesse og opprettet søkermappe på 11 av de.

Antall faglige kurs godkjent
med tellende timer:

39

Antall ganger promotert på
sosiale medier:

To poster på instagram og to poster på Facebook

Holdt
informasjonsmøte/foredrag
om ordningen:

1. 13. februar Tønsberg
2. 17.september Sandefjord
3. 12. oktober – EPBS Italia (Foredraget ble holdt av Fernando
Mendes (President i EPBS) i fravær av Liv Kjersti Paulsen
som ble syk.
4. 17. oktober – Lederdagene Bergen – Ordningen ble omtalt i
foredraget «Fremtidsrettet kompetansebygging».

Budsjett og resultat:

Utvalgets budsjett 2019: kr. 35000
Regnskap per 31.12.19: kr. Kommer senere
Kommentar: Møte to ble holdt over telefon/skype og det ble
derfor brukt mindre penger enn budsjettert i 2019.

Rapport en skrevet av:

Liv Kjersti

Kort om de viktigste sakene i 2019:
1. Det ble avholdt to møter for å behandle søknader.
2. Innlevering av søknader skjer nå via lenke til mappe i sharepoint.
3. Retningslinjene til spesialistkomiteen ble revidert og skjemaer fornyet.
4. Det ble laget en ny forenklet utgave av brosjyre.
5. Ordningen ble promotert både nasjonalt og internasjonalt.

Godkjente kandidater 2019
•
•

Kristin Godang, OUS Rikshospitalet
Viktoria Haga Melbo, Helse Fonna - Haugesund Sjukehus

Kandidater med fornyet godkjenning i 2019
•
•
•
•
•
•

Aud Emblemsvåg Melbøe, OUS Rikshospitalet
Ida Mari Haugom, Fürst medisinsk laboratorium
Kirsti Holden, Sørlandet sykehus Arendal
Lise Larsen Mehus, Diakonhjemmet sykehus
Liv Jorunn Garvik, OUS Ullevål
Norunn Ulvahaug, Sykehuset i Vestfold

Kommentarer til hovedsaker:
Søkere har fra 2019 levert søknader elektronisk. Kandidatene har selv lastet opp dokumenter til
egen søkermappe i Sharepoint. Systemet er fleksibelt slik at kandidater kan begynne å samle
dokumentasjon til spesialistgodkjenning før de søker og lettere få råd underveis i prosessen.
Systemet gjør det også lettere for rådgiveren å distribuere søknader til komiteen og for
spesialistkomiteen å få oversikt over dokumentasjonen pr. kandidat.
Det ble en endring i forhold til hvordan spesialistkomiteen behandler søknader i 2019. Tidligere
år har alle medlemmer av komiteen lest alle søknader. Nå er ordningen endret slik at søknadene
fordeles mellom medlemmer av komiteen, og to og to medlemmer går sammen og gjennomgår
samme søknad(er) og presenterer innholdet og vurdering for de andre medlemmene av
komiteen i møte. Dette er gjort med tanke på å få en grundigere gjennomgang av hver enkelt
søknad.
Spesialistkomiteens medlemmer har også vurdert henvendelser og gitt grundige råd til
fremtidige søkere. Det er for tiden 43 bioingeniører som har meldt sin interesse for ordningen,
og av disse ca. 10 bioingeniører som er i tett dialog med spesialistkomiteen/rådgiver.
Saker som bør følges videre:
Alle dokumenter som er laget nye må distribueres på nettsiden til NITO BFI
Spesialistgodkjenning
NITO Bioingeniørfaglig institutt

Side 2

Spesialistkomitéen ønsker å ha færre dokumenter på nettsiden. Nettsiden til
spesialistgodkjenning må revideres i 2020 hvor de nye reviderte retningslinjer og skjema legges
tilgjengelig og innholdet struktureres og oppdateres.
Det er også ønske om å promotere ordningen mer i sosiale medier og via orienteringsmøter.
Det bør også gjøres en gjennomgang av ordningen i 2020 for å modernisere den i takt med
utviklingen som skjer i utdanningssystemet, behovene arbeidslivet og samfunnet generelt.
Kommunikasjon
Ordningen er promotert på instagram og publisert på facebook i 2019.
Tall og statistikk
BFI har godkjent til sammen 53 bioingeniører med spesialistgodkjenning

NITO Bioingeniørfaglig institutt

Side 3

Representasjon i nasjonale og internasjonale fora
Spesialistkomiteen promoterte ordningen på egen stand på Bioingenørkongressen.
Liv Kjersti laget presentasjon til EPBS møte i Genova – Italia. Presentasjonen ble holdt av
president av EPBS Fernando Mendes.
RUFMIK (Rådgivende utvalg for medisinsk mikrobiologi) promoterte ordningen på
Høstkonferansen i mikrobiologi.

NITO Bioingeniørfaglig institutt

Side 4

Bilder fra møter/konferanser/kongresser:

Aktuelle lenker / eventuelt:

NITO Bioingeniørfaglig institutt

Side 5

