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Spesialistgodkjenning for bioingeniører – vedlegg 2  

Søkerveiledning - fornyet godkjenning 

Spesialistgodkjenning gjelder for fem år fra og med vedtak om godkjenning i spesialistkomiteen. For å 
opprettholde spesialistgodkjenningen ut over fem år må det søkes om fornyet godkjenning.  

Tidsbegrenset godkjenning sikrer kvaliteten av kunnskaper og praksis hos den enkelte spesialist, og 
dermed for spesialistordningen som helhet. Ordningen med fornyet godkjenning skal sikre at 
spesialistene holder seg oppdatert på det som foregår innen faget. 

Søknaden skal ikke være like omfattende som første gangs søknad. Søkeren har allerede blitt 
godkjent spesialist og skal dokumentere faglig oppdatering og vilje til å dele sin kompetanse.  

Kriterier for fornyet godkjenning 

Søknad om fornyet godkjenning må dokumentere og begrunne at kandidaten har holdt seg faglig 
oppdatert og har jobbet innen spesialistområdet i perioden etter forrige spesialistgodkjenning.  

Den enkelte bioingeniør må selv søke om fornyet godkjenning på eget søknadsskjema. Søknad må 
sendes inn senest innen femårsperioden går ut. Søknadene behandles to ganger i året. Det kan gis 
utsettelse på femårsgrensen ved lovfestede permisjoner.   

Dersom godkjenningen ikke fornyes, mister bioingeniøren retten til å kalle seg bioingeniør med 
spesialistgodkjenning. Avslag på søknad om fornyet godkjenning kan ankes etter samme regler som 
avslag på søknad om spesialistgodkjenning. Fagstyret er ankeinstans. 

Fagstyret kan fastsette gebyr for å dekke administrasjonskostnader. 
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Søknad om fornyet godkjenning 

For å få fornyet godkjenningen må søkeren kunne dokumentere å ha holdt seg oppdatert innen 
spesialistområdet og å fylle kravene nedenfor.  

Den enkelte bioingeniør må selv søke om fornyelse av spesialistgodkjenningen på eget 
søknadsskjema. Det er utarbeidet en egen veiledning for søkere.    

Søknad om fornyet godkjenning vurderes på bakgrunn av innsendt materiale. Søknadene behandles 
to ganger årlig, med søknadsfrister 1. april og 1. oktober.  

Søker må være medlem av NITO Bioingeniørfaglig institutt for å kunne søke om fornyet godkjenning, 
og må ha vært medlem i perioden det søkes godkjenning for.  

1. Yrkespraksis 

1.  Relevant yrkespraksis, min. 2 år 75-100% stilling innen spesialistområdet. 

Søkeren må ved søknad om fornyet godkjenning kunne dokumentere minimum to års praksis innen 
spesialistområdet.  

2. Oppdatering av kompetanse 

2.  Oppdatering av kompetanse 

Tilsvarende 75 poeng/ 
75 undervisningstimer totalt  

Etterutdanning: Kurs, konferanser, faglige møter, 
hospitering, faglig veiledning etc. innen relevant 
fagområde.  

Dokumentert muntlig/skriftlig formidling av 
kompetanse: Publiserte artikler, muntlige/skriftlige 
presentasjoner (foredrag/poster), opprettelse av 
prosedyrer, undervisning, studentveiledning etc. 
innen relevant fagområde. (Se tabell).  

 

Undervisningstimer for etterutdanning og poeng for formidling av kompetanse regnes tilsvarende som i 
kravene til første gangs søknad om spesialistgodkjenning. 

Etterutdanning: Søkeren må kunne dokumentere etterutdanning innen relevante fag tilknyttet 
spesialistområdet. En undervisningstime er 45 minutter. 

Etterutdanningen kan bestå av kurs, konferanser, faglige møter, hospitering, deltakelse i faglig 
veiledning og diskusjonsgrupper. Faglig innhold og antall timer må dokumenteres.  

Videreutdanning innen spesialistområdet kan erstatte etterutdanning.  

Dokumentert muntlig/skriftlig formidling av kompetanse: Søkeren må kunne dokumentere muntlig 
og skriftlig formidling innen spesialistområdet.  

Muntlig formidling kan være foredrag, undervisning og veiledning av studenter eller andre, selvstendig 
ansvar for framlegg av aktuelle faglige problemstillinger i faglige fora.  

Skriftlig formidling kan bestå av artikler publisert i Bioingeniøren eller andre faglige/ vitenskapelige 
tidsskrift, posterpresentasjoner etc. 

Skriftlig formidling omfatter også formidling på arbeidsplassen, som opprettelse av prosedyrer, 
brukerhåndbøker, informasjonsmateriell, hjemmesider etc.  
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Poeng for muntlig/skriftlig formidling av kompetanse gis i henhold til denne tabellen: 

 

Presentasjoner/foredrag: 

  foreleser internt (lokalt) 5 poeng 

 eksternt (nasjonalt/regionalt)  

 Opptil 15 minutter 5 poeng 

 Over 15 minutter 10 poeng 

 internasjonalt 20 poeng 

 frie/korte foredrag nasjonalt 5 poeng 

 internasjonalt 10 poeng 

 plakatforedrag/poster nasjonalt 5 poeng 

 internasjonalt 10 poeng 

Undervisning/veiledning: per time 2 poeng 
Maks. 50 poeng 

Faglige artikler: 

 fagartikkel i Bioingeniøren  10 poeng 

 faglig innlegg i Bioingeniøren  3 poeng 

 fagartikkel andre tidsskrift  5 poeng 

Andre publikasjoner: 

 kapittelforfatter i fagbok   20 poeng 

 eneforfatter av fagbok  min. 100 sider 100 poeng 

 redaktør av fagtidsskrift per år 20 poeng 

Skriftlig formidling på arbeidsplassen 
 Opprettelse av prosedyrer, 
 brukehåndbøker, 
 informasjonsmateriell, hjemmesider 
 etc.  

Avhengig av omfang 1-5 poeng per 
aktivitet  
Maks. 25 poeng 

Referee for fagtidsskrift (aktivitet må dokumenteres):  

 nasjonalt per år 7 poeng 

 internasjonalt per år 10 poeng 

Vitenskapelige publikasjoner: 

 førsteforfatter tidsskrift per artikkel nasjonalt 30 poeng 

 internasjonalt 50 poeng 

 medforfatter i tidsskrift per artikkel nasjonalt 7 poeng 

 internasjonalt 10 poeng 

 oppført som teknisk medarbeider nasjonalt 3 poeng 

 internasjonalt 5 poeng 

Eksaminator/sensor:  15 poeng 
Maks. 45 poeng 

Aktiviteter:  Maks. 25 poeng 

Arrangør av faglige aktiviteter lokalt 3 poeng 

 nasjonalt 6 poeng 

 Internasjonalt 12 poeng 

Møteleder per sesjon (ca. ½ dag)  2 poeng 

Oppdrag innen yrket:   

Verv i BFI per år  10 poeng 

Oppdrag/verv i andre faglige 
organisasjoner/fora per år 

nasjonalt 5 poeng 

 internasjonalt 10 poeng 

 


