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VELKOMMEN SOM MEDLEM! 

Velkommen som medlem av nettverket for bioingeniører i 
primærhelsetjenesten! Som medlem får du tilgang på egen lønnsstatistikk, 
motta nyhetsbrev, samt delta på årlige temamøter og samlinger. Vi håper 
også at nettverket kan brukes til erfaringsutveksling og utviklingsarbeid. 

Dette gjør BFI for bioingeniører i primærhelsetjenesten  
• BFI har forankret satsingsområdet «bioingeniører i 
primærhelsetjenesten» i hele organisasjonen NITO. I tillegg til at BFI står for 
fagutvikling og påvirkningsarbeid er forhandlingsavdelingen, både på 
kommune og privat, godt orientert om utfordringene primærhelsetjenesten 
og kan bidra der det behøves via tillitsvalgte. Innovasjonsavdelingen hjelper 
med å lage lønnsstatistikk, og kommunikasjonsavdelingen hjelper med å 
tilrettelegge nettsider og policydokumenter.  
• Organisasjonsavdelingen (alle NITOs lokalavdelinger) legger til rette for 
årlig konferanse. Det er NITO Trøndelag Sør som arrangerer, og de har samlet 
bioingeniører i primærhelsetjenesten i langt over 20 år. Her gis det både 
faglige tips og råd knyttet til arbeidsforhold og lønn. I 2021 ble konferansen 
gjennomført digitalt.   
• NITO snakker med representanter fra andre forbund, som KS, om 
helsefellesskap og diagnostikkens betydning i samhandlingen mellom 
sykehus og kommune.  
• BFI har dialogmøter med Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av 
laboratorieundersøkelser) for å snakke om hvordan vi kan sikre at 
laboratorietjenester er like gode både i og utenfor sykehus.  
• NITO har lagt vekt på å svare på politiske høringer som gjelder 
primærhelsetjenesten og diagnostikk/laboratorieferdigheter. Blant ga vi 
dette svaret på en høring i 2020 Krav om samarbeidsavtaler mellom 
kommuner og helseforetak.   
• Et fagnettverk er etablert, som vi håper blir til gjensidig glede og nytte.  
• I BFIs kursstrategi har vi økt fokus på å lage digitale kurs med tema som er 
interessante for bioingeniører i primærhelsetjenesten.  
• Vi jobber med et policydokument eller en «reklamebrosjyre» som sier noe 
om mulighetene ved å ha bioingeniører ansatt i kommunehelsetjenesten.   

Visste du at borgernær bioanalytiker er langt vanligere i Danmark? 
Sjekk ut DBIOs nettsider for borgernære bioanalytikere  

 

OM NETTVERKET 
NITO BFI Primærhelsetjenesten 

er et nettverk av bioingeniører 

som er medlem av NITO og som 

jobber i primærhelsetjenesten. 

Vi vil gjerne at du bruker 

nettverket til å utveksle 

erfaringer om tema som kan være 

interessante for flere.  Ta kontakt 

dersom du har innspill til saker 

du mener kan være av interesse 

for andre bioingeniører som 

jobber i kommunene, eller saker 

som er relevant for NITO. 

 

 

 

Usikker på hvordan du ligger ann 
lønnsmessig? Ta kontakt med tillitsvalgt 

dersom du jobber i kommune eller les 
mer om lønn og arbeidsliv på 

nito.no/lonn-arbeidsliv 
 

https://www.nito.no/contentassets/ddfc4f7da86c4860b8cbc287509cd7f7/horinger/2020/horing---forslag-om-a-innfore-krav-om-at-kommuner-og-helseforetak-skal-avtale-hvordan-de-sammen-skal-planlegge-og-utvikle-tjenester.pdf
https://www.nito.no/contentassets/ddfc4f7da86c4860b8cbc287509cd7f7/horinger/2020/horing---forslag-om-a-innfore-krav-om-at-kommuner-og-helseforetak-skal-avtale-hvordan-de-sammen-skal-planlegge-og-utvikle-tjenester.pdf
http://www.dbio.dk/fag-og-viden/borgernaerbioanalytiker/Sider/side.aspx
https://www.nito.no/lonn-arbeidsliv-lonnskalkulator/


BARN OG BLODPRØVETAKING PÅ FLERE SPRÅK  

BFIs brosjyre om barn og blodprøvetaking finnes nå på flere språk.  

• Nord-samisk 
• Engelsk 
• Polsk 
• Somali 
• Arabisk 

Brosjyren er laget på barnas premisser og vi håper den kan være med å 
forberede barn og voksne som ledsager barnet i blodprøvetakingssituasjonen. 
Brosjyren er kostnadsfri og kan bestilles via www.nito.no/barn . Bestill så det 
monner!  

NORGE TRENGER FLERE BIOINGENIØRER I KOMMUNENE 

BFI ser at stadig mer diagnostikk flyttes nærmere pasienten og at det er et 
enda større behov for bioingeniørkompetanse ute i kommunene. Samtidig ser 
vi at fastleger og legevakt gjerne ansetter helsesekretærer og sykepleiere 
framfor bioingeniører, selv på steder hvor analyserepertoaret er avansert. Vi 
ønsker å gjøre noe med dette, blant annet via politiske påvirkningsarbeid. Om 
kort tid vil du derfor motta en spørreundersøkelse med spørsmål om nåtidens 
og framtidige arbeidsoppgaver for bioingeniører i primærhelsetjenesten.  
Opplysningene vi samler inn skal hjelpe oss å lage et materiale slik at NITO 
BFIs fagstyret kan drive mer utadrettet påvirkningsarbeid, for eksempel ved å 
delta i møteplasser for fastleger.  Vi setter stor pris på dine svar!  

 

KURS FRA NITO BFI 

Koronasituasjonen har gjort at kurstilbudet er langt mer tilgjengelig enn 
tidligere blant annet via digitale streamsendinger fra NITO BFI.  Her er opptak 
av kursene vi har håndplukket for dere:  

• Antigen-hurtigtest for covid-19 
• Blodprøvetaking av barn 
• Stikkredde barn og bruk av Livopan 
• Preanalyse innen patologi 
 

BFI planlegger fortløpende digitale lunsjforedrag. Send gjerne tilbakemelding 
til oss om hva du kunne tenke deg å vite mer om.  

Hold av datoene 19. og 20. oktober 2021! Da arrangerer vi fysisk kurs i 
blodprøvetaking. Fullt program og påmelding legges straks ut på nettsiden. 
Følg med på www.nito.no/bfikurs for oppdatert informasjon.  

 
 
 

 
 
Kontakt oss 
E-post bfi@nito.no 
Direkte +47 22 05 35 66 

Mobil +47 95 93 12 58 
liv.kjersti.paulsen@nito.no 

 

 
 

 
 
 

http://www.nito.no/barn
https://www.youtube.com/watch?v=zE_sn5_A8jI&ab_channel=NITO
https://www.youtube.com/watch?v=LV8Mo_Dv0To&ab_channel=NITO
https://www.youtube.com/watch?v=vO4mNpVg42o&ab_channel=NITO
https://www.youtube.com/watch?v=mFnTiAgukW8&ab_channel=NITO
http://www.nito.no/bfikurs
mailto:bfi@nito.no
mailto:liv.kjersti.paulsen@nito.no


E-LÆRINGSKURS FRA NOKLUS 

Gjennomfør faglig oppdatering i korte bolker i løpet av arbeidsdagen. Noklus 
har et godt tilbud av e-læringskurs. Kurset «Bruk av laboratorieprøver ved 
covid-19» er åpent for alle. For deltakere er det tilgjengelige kurs i CRP, venøs 
og kapillær blodprøvetaking, urinveisinfeksjoner og kvalitetsarbeid. Sjekk ut 
tilbudet på www.noklus.no.   

FOSTERDIAGNOSTIKK OG NIPT PRØVER  

Senhøstes 2020 kom helsedirektoratet med nye nasjonale retningslinjer for 
fosterdiagnostikk, såkalte NIPT tester (Non-Invasiv Prenatal Testing).  Av og til 
henvender gravide seg til legekontoret slike undersøkelser. Da er det greit å 
kjenne til hvem som kan rekvirere slike tester: 

• Bare godkjente virksomheter kan rekvirere NIPT tester. Det stilles strenge 
krav til hvilke virksomheter som kan godkjennes, blant annet fordi 
virksomheten skal kunne ivareta og veilede den gravide. Det er kun aktører i 
spesialisthelsetjenesten som kan bli godkjent, ikke fastleger. 

• Det betyr at dersom den gravide kommer med et prøvetakingskit fra 
testtilbyder i Sverige, skal vedkommende henvises til en godkjent virksomhet. 

Her kan du lese mer om Helsedirektoratets retningslinjer 

 
AKTUELLE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 
Tarmkreftscreening rulles ut for alle 55-åringer 

HemoFec eller iFOBT i primærhelsetjenesten? 

Nyskapende blodprøveprosjekt i Østfold 

Nå må varslene om bioingeniørmangel tas på alvor 

73 bioingeniører ble koronasmittet i 2020 

Helsefellesskap har behov for bioingeniørfaglig kompetanse 

Hver gang vi møtes… for 23. gang! 

Personlighetstype: Bioingeniør? 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Seniorrådgiver NITO Bioingeniørfaglig institutt 
liv.kjersti.paulsen@nito.no 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.noklus.no/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/bioteknologi/fosterdiagnostikk
https://www.helsedirektoratet.no/tema/bioteknologi/fosterdiagnostikk
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-aktuelt/tarmkreftscreeningen-rulles-ut-i-ar--og-ahus-skal-analysere-alle-avforingsprovene/
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-aktuelt/hemofec-eller-ifobt-i-primarhelsetjenesten/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/nyskapende-blodproveprosjekt-i-ostfold/
https://www.bioingenioren.no/meninger/fra-redaksjonen/2021/na-ma-varslene-om-bioingeniormangel-tas-pa-alvor/
https://www.bioingenioren.no/meninger/fra-redaksjonen/2021/na-ma-varslene-om-bioingeniormangel-tas-pa-alvor/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/73-bioingeniorer-ble-koronasmittet-i-2020/
https://www.bioingenioren.no/meninger/bfi/fagstyret-mener/2020/helsefellesskap-har-behov-for-bioingeniorfaglig-kompetanse/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2019/hver-gang-vi-motes...-for-23.-gang/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/personlighetstype-bioingenior/
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/
mailto:liv.kjersti.paulsen@nito.no

	Velkommen som medlem!
	Dette gjør BFI for bioingeniører i primærhelsetjenesten

	Barn og blodprøvetaking på flere språk
	norge trenger flere bioingeniører i kommunene
	kurs fra nito BFI
	e-læringskurs fra noklus
	fosterdiagnostikk og nipt prøver

