
 

 

Årsrapport 2020 for Spesialistkomiteen 
Råd/utvalg/komité: Spesialistkomiteen 

Møter avholdt i 2020: 1. 23. april, Skypemøte 
2. 26. oktober, Skypemøte 

Leder:  Synnøve Yksnøy (RUFBIF) 

Medlemmer: Anita Løvaas Brekken (RUFMIK) 
Anita Thornquist (RUMBIO) 
Berit Wallem Revå (RUFKA) 
Gunhild Vatne (RUFIT) 
Helga Aasen Osvoll (RUPPAS) 
Kirsten M. Østbye (RUFPAT) 
Vivi Volden (RUFUT) 

Rådgiver i NITO BFI: Liv Kjersti Paulsen 

Observatør fra fagstyret: Gørild Skogvang 

Antall godkjente kandidater 10 

Antall kandidater med fornyet 
godkjenning: 6 

Antall avslåtte søknader: 0 

Antall potensielle søkere Det er for tiden ca. 50 personer som har meldt interesse for 
spesialistgodkjenning og det er opprettet søkermappe på 20 av 
disse. 

Antall faglige kurs godkjent 
med tellende timer: 32 fysiske eller digitale kurs, hvorav 7 e-læringskurs 

Antall ganger promotert på 
sosiale medier: 

To innlegg på Instagram (samt story med presentasjon av alle 
godkjente spesialister), fem innlegg på Facebook 

Holdt 
informasjonsmøte/foredrag 
om ordningen: 

4. februar – Framtidstrender og kompetansebygging. For 
bedriftsgruppa ved SI Lillehammer og Gjøvik.  
10. mars – Vet du hva en bioingeniør er verdt? For tillitsvalgte 
på NITOs tariffkonferanse i Spekter 
22. oktober – Medisinsk og teknologisk utvikling i et  
ingeniørfaglig kompetanseperspektiv. For NITO medlemmer i 
Helse Vest  
18. desember – Lynkurs: Hva er spesialistgodkjenning for 
bioingeniører? På streamsending «Julelunsj med BFI» 
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Budsjett og resultat: Utvalgets budsjett 2020: kr. 30000 
Regnskap per 31.12.20: kr. 0 
Kommentar: Årets to møter ble holdt over Skype på grunn av 
koronasituasjonen og det ble derfor ikke brukt noe av budsjettet i 
år. 

Rapport en skrevet av: Liv Kjersti 

 

Kort om de viktigste sakene i 2020: 

1. Nettsidene til spesialistgodkjenningen ble fornyet. Det ble laget fire undersider; en for søker, 
leder, veileder og for kursarrangører.  
 

2. Veilederen til spesialistgodkjenning ble revidert, blant annet ved vesentlige endringer av 
poengtabellen innenfor kategorien formidling. 
 

3. Det ble avholdt to møter for å behandle søknader og revidere søkerveilederen. 
 

4. På grunn av koronasituasjonen ble ikke ordningen promotert like mye via fysiske 
kurs/kongresser som tidligere.  
 

5. Fagstyret har bestemt at spesialistgodkjenningen blir særs viktig innenfor deres satsing på 
kompetanse i gjeldende fagstyreperiode (2020 – 2022). 

 

 

 

Godkjente kandidater 2020 

• Anne Ytreeide Stabell - OUS Radiumhospitalet 
• Beate Vestad - OUS Ullevål/UiO 
• Elin Lovise Hallheim Reiersøl- Sørlandet sykehus 
• Hanne Riiber Gimse - OUS Rikshospitalet 
• Jannike Lundervik Sælen - Haukeland universitetssykehus 
• Kirsten Margrethe Østbye – OsloMet 
• Linda Kristin Almås – Stavanger universitetssjukehus 
• Anita Thornquist – MBK OUS Rikshospitalet (med sin andre spesialistgodkjenning!) 
• Marie Elisabeth Vad – Mikrobiologisk avdeling OUS Ullevål 
• Solveig Apeland – MBK Stavanger universitetssjukehus 

 
Kandidater med fornyet godkjenning i 2020 

• Guro Archer Lauritzen - Diakonhjemmet sykehus 
• Lene Mikkelsen - Stavanger universitetssykehus 
• Norunn Ulvahaug - Sykehuset i Vestfold 
• Helena Stjern – Blodbank AHUS 
• Liv Karin Vesteng – LHL Sykehuset Gardermoen 
• Runa Marie Grimholt – OsloMet 

 
  

https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/spesialistgodkjenning-for-bioingeniorer/for-sokere/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/spesialistgodkjenning-for-bioingeniorer/for-ledere/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/spesialistgodkjenning-for-bioingeniorer/for-ledere/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/spesialistgodkjenning-for-bioingeniorer/for-ledere/
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Kommentarer til hovedsaker: 

I år ble det prioritert å gjøre en større endring av BFIs spesialistgodkjenningssider. Her er det lagt 
vekt på å rydde i dokumenter og gi tilstrekkelig informasjon ikke bare til søkere, men også til 
ledere, veiledere og kursarrangører. Alle sidene inneholder relevante skjema, veiledningstekst og 
ofte stilte spørsmål og svar.   
 
Det er gjort endringer i søkerveilederen. Blant annet er det gjort vesentlige endringer i 
poengtabellen for å forenkle, harmonisere og lage et poengsystem som oppleves rettferdig og 
oppnåelig. Det er også bestemt at dersom det er store avvik fra formelle krav til oppbygning av 
fordypningsoppgaven, kan spesialistkomiteen underkjenne oppgaven, selv om den er godkjent av 
veileder. 
 
I tillegg til de to møtene hvor spesialistkomiteen har vurdert søknader har de besvart henvendelser 
og gitt råd til framtidige søkere. Det er spørsmål knyttet til valgt av fordypningsområde, tellende 
videreutdanning, hva som kreves i fordypningsoppgaven eller lignende spørsmål. 
 
Saker som bør følges videre: 

Det er ønske om å promotere ordningen mer; via sosiale media, via tillitsvalgte i bedriftsgrupper, 
via digitale møter, fysiske kurs og konferanser. Dette kan gjøres ved å holde flere 
informasjonsmøter, foredrag, distribuere flere brosjyrer og lage promo-video. Liv Kjersti skal 
distribuere ferdige foredrag (power pointer) som kan holdes av medlemmer fra fagstyret og 
medlemmer av rådgivende utvalg. Det vurderes å bruke markedsføringsbyrå til å lage promo-
video. 
 
Det er ønske om å behandle søknader fire ganger i året, i stedet for to ganger i året som er 
gjeldende nå. Dette skal tas opp i spesialistkomiteen. 
 
Det er ønske om enda tettere samarbeid mellom BFI og FALA/tillitsvalgte for å få 
kompetansetillegg for bioingeniører med spesialistgodkjenning ved alle sykehus og private 
laboratorier.  
 
Det er ønske om å lage en egen nettside knyttet til spesialistgodkjenningssiden hvor 
spesialistkandidatenes fordypningsoppgaver kan samles. Oppgavene skal legges bak 
medlemsinnlogging og være tilgjengelig i 5 år etter søkertidspunkt. Publisering av oppgaver krever 
samtykke fra søker og deres arbeidsgiver, noe som framkommer av søknadsskjema for 
spesialistgodkjenning. 
 

Kommunikasjon 

Ordningen er promotert på Instagram, på Facebook og til tillitsvalgte i Spekter i 2020. 
 

Tall og statistikk 

BFI har godkjent til sammen 63 bioingeniører med spesialistgodkjenning, hvorav to er pensjonister 
og to er utmeldt. Bioingeniører med spesialistgodkjenning har en gjennomsnittsalder på 50 år. 
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Representasjon i nasjonale og internasjonale fora 

Ordningen er promotert i forbindelse med digitale kurs holdt av BFIs rådgivende utvalg høsten 
2020. 
 

Aktuelle lenker / eventuelt: 

Lære hele livet: Oppfordrer flere bioingeniører til å ta spesialistgodkjenning 
 

https://www.nito.no/aktuelt/2020/11/lare-hele-livet-oppfordrer-flere-bioingeniorer-til-a-ta-spesialistgodkjenning/?fbclid=IwAR36E-qYT2efAvT9TQRxGydUd4rJ9CT5PmUcbAftWtDAjegLkG1aJaeLcOw

