
 

 

Årsrapport 2019 for RUFMIK 
Tittel på utvalg: Rådgivende utvalg for medisinsk mikrobiologi 

Møter avholdt i 2019: 1. 25.september, Thon Hotel Vika, Oslo 
2. 26.november, NITOs lokaler, Støperigata 1, Oslo 

Leder:  Bodil Pedersen 

Medlemmer: Anja Hannisdal, Sykehuset i Vestfold Tønsberg 

Anita Løvaas Brekken, Stavanger universitetssykehus 

Lene Henriksen Holm, Haukeland universitetssjukehus 

Janne Fossum Malmring, St. Olavs hospital 

Bodil Pedersen, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Marie Elisabeth Vad, Oslo universitetssykehus HF 

Irene Rauk Folkehelseinstituttet 

Rådgiver i NITO BFI: Eva Lisa Piiksi 

Fagstyrets kontaktperson: Astrid Møllersen Bell/Kirsti Holden 

Utvalgets medlem av 
spesialistkomiteen 

Anita Løvås Brekken 

Irene Rauk (vara) 

Høringer som utvalget har vært 
med på å svare på: 

Ingen 

 

Budsjett og resultat: Utvalgets budsjett 2019: kr.  65 000,- 
Regnskap per 31.12.19: kr.  
Kommentar: Regnskap kommer senere. 

Rapport en skrevet av: Bodil Pedersen og Eva Lisa Piiksi 

 

 

 

Kort om de viktigste sakene i 2019: 

1. Planlegging av programsesjon for mikrobiologi under Bioingeniørkongressen, samt  

    gjennomføring av kongressen, Tromsø, 22.-24.mai 2019. 

2. Deltagelse på Høstkonferansen i mikrobiologi 24.-25.oktober, presentasjon av RUFMIK. 

3. Utarbeide Nasjonal prosedyre for blodkulturprøvetaking i samarbeid med RUPPAS  

4. Planlegge kurs i Biosikkerhet og Biosikring, 11.mars 2020, Oslo Kongressenter. 

 

 

 

 



 

NITO Bioingeniørfaglig institutt Side 2 

 

Rådets mandat: 

• Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt 
fagområde. 

• Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører. 
• Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert 

utdanningsinstitusjoner og arrangørene av «Høstkonferansen». 

• Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder. 

• Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og 
kvalitetsutvikling innen utvalgets fagområder. 

• Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora 
vedrørende utvalgets fagområder. 

• Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet. 

• I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets 
fagområder. 

Mandatet er vedtatt av BFIs fagstyre i møte 20. - 21. mars 2017. 

 

Kommentarer til hovedsaker og mandatet: 

RUFMIKs mandat: Utvalget har diskutert pkt. 4 og 5 i mandatet. Vi ønsker at dette skal formuleres 
til ett pkt. 

Div. høringer: RUFMIK har vurdert om vi skulle gi innspill til div. høringer, men ingen var aktuelle 
for oss. 

Nasjonal prosedyre for Blodkulturprøvetaking:  

Bodil Pedersen og Lene Henriksen Holm har vært RUFMIKs representanter i arbeidsgruppe, i 
tillegg til tre representanter fra RUPPAS. Gruppen har jobbet frem et forslag til prosedyre som ble 
sendt ut i høst på høring til alle laboratorier i medisinsk mikrobiologi og medisinsk biokjemi, og 
med svarfrist 22.10.19. Det er kommet mange innspill og tilbakemeldinger som vil bli gjennomgått 
etter nyttår, med mål om å ferdigstille prosedyren  

Høstkonferansen i mikrobiologi ble i år arrangert ved Stavanger universitetssykehus. RUFMIK 
synes det fortsatt er en viktig arena for å nå ut til medlemmer og informere om hva RUFMIK 
arbeider med. 

Videreutdanning og spesialistutdanning innen mikrobiologi: Det har vært diskutert i utvalget om at 
det er veldig få som har tatt spesialistutdanning som omhandler tema innen mikrobiologi. Det har 
også vært diskutert at det er viktig at det blir tilgjengelig flere tema innen mikrobiologi som kan tas 
som enkelttema, eller som en del av en videreutdanning/spesialistgodkjenning. 

Utvikling og organisering: Utvidet åpningstider på lab for å gi bedre service og bedre 
pasientsikkerheten har vært et tema som har vært diskutert i utvalget. 

 

Saker som bør følges videre: 

Ferdigstille Nasjonal prosedyre for blodkulturprøvetaking 

Videre- og etterutdanning og spesialistgodkjenning innen mikrobiologi: Påvirke at flere innen vårt 
fagfelt vurderer spesialistgodkjenning, og at det blir tilgjengelig flere emner i videreutdanningen 
som omhandler mikrobiologi 

Mål om at nyhetsbrev fra RUFMIK innføres fra januar 2020, og vil bli sendt ut ca. to ganger i året.  

Vurdere samarbeid med andre rådgivende utvalg med tanke på å arrangere tverrfaglige 
etterutdanningskurs 
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Kommunikasjon 

I programmet for Bioingeniørkongressen var det en oversikt over RUFMIK sitt tre dagers 
fagprogram med foredrag. Noen av temaene som ble på kongressen belyst var automasjon, PNA 
innen mikrobiologi, antibiotikaresistens, helgenomsekvensering og seksuelt overførbare 
sykdommer.  

Innholdet ble også publisert som innlegg på BFI sine sider på Facebook og Instagram. Det var 
egen side på nito.no der man kunne lese saken. I tillegg var det skrevet om 
Bioingeniørkongressen i Bioingeniøren 5/19. 

Ett av foredragene fra mikrobiologisesjonen «Prosjekt bakteriehund – en hund etter bakterier» var 
også presentert som aktuell sak under kongressen, der NITO-president Trond Markussen 
intervjuet foreleserne. Dette ble også en egen artikkel i Bioingeniøren 5/19: «Labradoren Mette 
kan snuse seg frem til farlige bakterier». 

I en artikkel i Bioingeniøren 8/19 som omhandlet «RUF-ene er navet i BFI», ble flere i RUFMIK 
intervjuet om det å være medlem av et rådgivende utvalg. I artikkelen ble det også referert fra et 
møte med RUFIT der det ble diskutert om det er aktuelt å arrangere tverrfaglige kurs.  

 

Representasjon i nasjonale og internasjonale fora 

• Bodil Pedersen var RUFMIK sin representant i hovedkomiteen for Bioingeniørkongressen i 
Tromsø, 22.-24.mai. Hele RUFMIK deltok som komite for mikrobiologisesjonen.  

• Anita Løvås Brekken holdt innlegg på Bioingeniørkongressen med foredraget «Utvidet 
åpningstid bedrer pasientsikkerheten». 

• Lene Henriksen Holm holdt innlegg på Bioingeniørkongressen med foredraget «Pasientnær 
analysering av influensavirus» (sammen med bioingeniør Johanne Lind Aasen). 

• Bodil Pedersen deltok på vegne av RUFMIK på Høstkonferansen i mikrobiologi, 24.-
25.oktober. Hun holdt også en presentasjon om RUFMIK og utvalgets arbeid. 

• Irene Rauk deltok på AFA-møte, 19.november. 
 

Bilder fra møter/konferanser/kongresser: 

 

 

Fra Bioingeniørkongressen 
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Fra RUFMIKs-møte i september. 

  

Fra Høstkonferansen i mikrobiologi 

Nye medlemmer oppnevnt for perioden 2020 og 2021: 

Anja Hannisdal erstatter Bodil Pedersen som leder i RUFMIK. 

Irene Rauk slutter etter eget ønske 

Ragnhild V. Eid Fürst Medisinsk Laboratorium kommer inn som nytt medlem i RUFMIK 

Marie Elisabet Vad erstatter Irene Rauk som varamedlem i Spesialistkomiteen 

Anja Hannisdal erstatter Irene Rauk som hospitant i Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og 
metoder for resistensbestemmelse (AFA). 

 

Aktuelle lenker / eventuelt: 

www.sus.no/høstkonferansen2019 

https://www.nito.no/bioingeniorkongressen-2019/ 

https://www.bioingenioren.no/contentassets/86be6fa9cf4d46d2bd7516daed21caa5/bioingen
ioren-8-2019.pdf 

https://www.bioingenioren.no/contentassets/b7c49b6c6e4a49ea9916d0db49d5bac8/bioinge
nioren-5-2019.pdf 

 

 


