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Spesialistgodkjenning for bioingeniører – vedlegg 1  

Søkerveiledning  

For å kunne oppnå spesialistgodkjenning som bioingeniør må søkeren være autorisert bioingeniør og 
kunne dokumentere å ha gjennomført et etter- og videreutdanningsforløp som oppfyller kravene 
nedenfor.  

Den enkelte bioingeniør er selv ansvarlig for å søke om spesialistgodkjenning etter retningslinjene, se 
eget søknadsskjema. Søkerens samlede kompetanse og selve søknaden med vedlagt dokumentasjon 
legges til grunn ved vurderingen. 

Søknad om spesialistgodkjenning vurderes kun på bakgrunn av innsendt materiale innen annonserte 
tidsfrister to ganger årlig, for tiden 1. april og 1. oktober. 

Søker må være medlem av NITO Bioingeniørfaglig institutt. 

Spesialistforløpet legges opp ut fra den enkelte bioingeniør og arbeidsplassens behov for 
kompetanse. Arbeidstaker og arbeidsgivers gjensidige forpliktelser i et slikt spesialistforløp bør 
avtalefestes lokalt.  

Fagstyret kan fastsette et gebyr for å dekke administrasjonskostnader.  

For fornyet godkjenning, se egen veileder.  

Råd til bioingeniører som ønsker spesialistgodkjenning  

Du bør: 

• Sette deg inn i kriteriene for spesialistgodkjenning 

• Avklare muligheter og forpliktelser med arbeidsgiver 

• Bestemme deg for spesialisering (i samråd med arbeidsgiver) 

• Bestemme deg for tema for fordypningsoppgave og gjøre avtale med veileder (i samråd med 
arbeidsgiver) 

• Skaffe deg en oversikt over hva du allerede har av kompetanse som kan være relevant for 
spesialistgodkjenningen 

• Planlegge framdriften for hvordan du skal oppnå spesialistgodkjenning (i samråd med 
arbeidsgiver) 

• Registrere deg på BFIs liste over bioingeniører som søker å oppnå spesialistgodkjenning 

BFIs sekretariat kan gi rådgivning til BFI-medlemmer som ønsker å oppnå spesialistgodkjenning. 

Rådgivningen kan bestå av hvilket område det kan være aktuelt å spesialisere seg innenfor og hvilke 
etter- og videreutdanningstilbud som kan være aktuelle i forhold til en spesialisering.  

Spørsmål som sekretariatet ikke kan besvare vil bli videresendt til spesialistkomiteen og BFIs 
rådgivende utvalg og komiteer.  

Hvor lang tid tar det å bli spesialist? 

Søkeren må på søketidspunktet kunne dokumentere minimum tre års praksis innen det fagområde 
vedkommende søker spesialistgodkjenning for. Det betyr at en nyutdannet bioingeniør vil bruke 
minimum tre år på å ta en spesialisering.  

Vedkommende må gjennom sin praksis ha opparbeidet seg spesielle ferdigheter innen dette 
spesialområdet. Praksisperioden må være gjennomført i løpet av de siste fem år.  
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Søknad om godkjenning 

For å oppnå tittelen Bioingeniør med spesialistgodkjenning må søkeren dokumentere å oppfylle 
kravene som stilles. Søknad sendes inn på eget søknadsskjema og vedlegges nødvendig 
dokumentasjon. 

Alle aktiviteter må dokumenteres med vedlegg, og søker må begrunne hvorfor aktiviteten er relevant 
for spesialistområdet. 

Vedleggene merkes på følgende måte:  
- Vedlegg til kategori 1 merkes 1-1, 1-2, 1-3 etc 
- Vedlegg til kategori 2 merkes 2-1, 2-2, 2-3 etc 
- Vedlegg til kategori 3 merkes 3-1, 3-2, 3-3 etc  
- Vedlegg til kategori 4 merkes 4-1, 4-2, 4-3 etc 
- Vedlegg til kategori 2 merkes 5-1, 5-2, 5-3 etc 
- Vedlegg til kategori 3 merkes 6-1, 6-2, 6-3 etc  

1. Grunnutdanning som bioingeniør 

Søkeren må dokumentere utdanning fra norsk høgskole eller utenlandsk utdanning, og inneha norsk 
autorisasjon som bioingeniør. Søker må være medlem av NITO Bioingeniørfaglig institutt, og må ha 
vært medlem i den perioden det søkes godkjenning fra, minimum de tre siste årene.  

2. Yrkespraksis 

Relevant yrkespraksis, min. 3 år 

 

75-100% stilling innen spesialistområdet. 

Praksisen må være gjennomført i løpet av de fem siste 
årene. 

Søkeren må på søketidspunktet kunne dokumentere minimum tre års praksis innen det fagområde 
vedkommende søker spesialistgodkjenning for. Vedkommende må gjennom sin praksis ha 
opparbeidet seg spesielle ferdigheter innen dette spesialområdet. Praksisperioden må være 
gjennomført i løpet av de siste fem år. Lovfestede permisjoner fører til at gjennomføringsperioden 
økes tilsvarende. 

Søkeren må kunne dokumentere solid og relevant arbeidserfaring innen området det søkes 
spesialistgodkjenning for, og må begrunne hvorfor erfaringen skal regnes som relevant erfaring.  

Mer om krav til stillingsprosent: 75 - 100 % stilling i 3 år innebærer et minimumskrav på 75% stilling 
per år. Omregnet til årsverk er dette 2,25 årsverk som må være gjennomført i løpet av tre – fem år.  

3. Videreutdanning 

Bestått videreutdanning på høgskole-/ 
universitetsnivå, min. 30 studiepoeng 

 

Minimum 30 studiepoeng relevant for 
spesialistområdet. 

Søkeren må kunne dokumentere bestått videreutdanning ved høgskole eller universitet tilsvarende 
minimum 30 studiepoeng ut over grunnutdanning som bioingeniør. 

Minimum 30 studiepoeng må være relevant for det fagområdet kandidaten søker 
spesialistgodkjenning for. En begrunnelse for valg av videreutdanning må følge dokumentasjonen.  
Spesialistkomiteen kan gi råd om valg av utdanning og om tidligere utdanning kan godkjennes. 
Spesialistkomiteen vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om videreutdanningen er relevant. 

4. Etterutdanning 

Etterutdanning, min. 100 undervisningstimer  

 

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

Må være gjennomført i løpet av de fem siste årene. 
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Søkeren må kunne dokumentere etterutdanning innen relevante fag tilknyttet spesialistområdet, 
minimum 100 undervisningstimer. 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. Etterutdanningen 
må være gjennomført i løpet av de fem siste årene. Lovfestede permisjoner fører til at 
gjennomføringsperioden økes tilsvarende. 

Videreutdanning utover 30 obligatoriske studiepoeng kan delvis erstatte etterutdanning. Dette kan 
være aktuelt innen fagområder eller på arbeidsplasser der er det ikke finnes egnet 
etterutdanningstilbud. 

Spesialistkomiteen kan gi råd om hvilken etterutdanning som kan godkjennes. Spesialistkomiteen vil i 
hvert enkelt tilfelle vurdere om etterutdanningen er relevant. 

5. Formidling av kompetanse 

Dokumentert muntlig/skriftlig formidling av 
kompetanse 

Tilsvarende 100 poeng etter tabell 

Publiserte artikler, muntlige/skriftlige presentasjoner 
(foredrag/poster), opprettelse av prosedyrer, 
undervisning, studentveiledning etc innen relevant 
fagområde.  

Må være gjennomført i løpet av de fem siste årene. 
 

Søkeren må kunne dokumentere muntlig og skriftlig formidling innen spesialistområdet. Den muntlige 
og skriftlige formidlingen må være gjennomført i løpet av de fem siste årene. Lovfestede permisjoner 
fører til at gjennomføringsperioden økes tilsvarende.  

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.  

Omfang skal tilsvare 100 poeng i henhold til denne tabellen:  

Presentasjoner/foredrag: 

  foreleser internt (lokalt) 5 poeng 

 eksternt (nasjonalt/regionalt)  

 opp til 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, 
 brukerhåndbøker, 
 informasjonsmateriell, hjemmesider 

avhengig av omfang 1-5 poeng per 
aktivitet  
Maks. 25 poeng 
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 etc.  

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 

6. Fordypningsoppgave 

Fordypningsoppgave Selvstendig arbeid innen relevant fagområde.  

Oppgaven skal skrives under veiledning fra kompetent 
veileder, og det må sendes med skriftlig godkjenning 
fra veileder.  

Søkeren må levere inn en skriftlig fordypningsoppgave som dokumenterer selvstendig arbeid innen 
relevant fagområde. 

Oppgaven må ha en formulert problemstilling som er utarbeidet i samarbeid med arbeidsgiver og 
veileder. Problemstillingen bør være presis og avgrenset.  

Veilederen må være en person som har relevant faglig kompetanse innen det fagområdet som velges. 
Dette kan være bioingeniør med spesialistgodkjenning, mastergrad eller høyere kompetanse. Andre 
yrkesgrupper med kompetanse på minimum mastergradsnivå kan benyttes som veileder. 

Kandidaten må selv finne veileder, gjerne i samråd med arbeidsplassen.  

Kandidaten skal i sin besvarelse vise at vedkommende kjenner sentrale teorier om det området som 
oppgaven behandler, og kan anvende teorien på eget materiale. Oppgaven skal vise at kandidaten 
har evnen til selvstendig kritisk tenkning, samt forståelse for bruk av generell teori i forhold til en 
spesiell problemstilling. Kandidaten skal begrunne valg av metoder og redegjøre for den 
metodestrategi som er valgt. Det kreves bruk av nyere internasjonal og nasjonal litteratur, og 
litteraturen skal godkjennes av veileder. 

Oppgavebesvarelsen skal være på 10-15 A4 sider, se vedlegg 3, veileder for oppgaveskriving for mer 
utfyllende kommentarer.  

Det må sendes med skriftlig godkjenning fra veileder.  

Fordypningsoppgaven er ikke knyttet opp til en eksamen eller en disputas, men kan brukes som 
utgangspunkt for fagartikler og faglige foredrag. I så fall vil man også kunne få uttelling i kategori 5.  

Utstedelse av Spesialistgodkjenning 

Spesialistgodkjenning utstedes gjennom vedtak i fagstyrets oppnevnte spesialistkomité. Fagstyret er 
ankeinstans. 
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Autoriserte bioingeniører som oppfyller kravene til spesialistgodkjenning, vil etter vedtak i 
spesialistkomiteen, få tittelen Bioingeniør med spesialistgodkjenning og få utstedt et eget 
godkjenningsdokument.  

Kandidaten må søke fornyet godkjenning hvert femte år for å beholde sin spesialistgodkjenning, se 
Vedlegg 2, Veiledning for fornyet godkjenning.  

Publisering av Spesialistgodkjenning 

Alle søknader behandles konfidensielt inntil godkjenningen er innvilget. 

Innvilget godkjenning publiseres på nett, i Bioingeniøren og i pressemelding. Send gjerne med et 
portrettfoto til bruk ved publisering av godkjenningen. 

 


