
 

 

Årsrapport 2020 for RUFMIK 
Tittel på utvalg: Rådgivende utvalg for medisinsk mikrobiologi 

Møter avholdt i 2020: 1. 29. og 30. januar, Thon Hotel Vika, Oslo 
2. 6. mai, Skype møte 
3. 28. mai, Skype møte 
4. 23. september, Skype møte 
5. 26. november, Skype møte 

Leder:  Anja Hannisdal 

Medlemmer: Anja Hannisdal, Sykehuset i Vestfold Tønsberg 
Anita Løvaas Brekken, Stavanger universitetssykehus 
Ragnhild Vassbø Eid, Dr Fürst Medisinske Laboratorium 
Lene Henriksen Holm, Haukeland universitetssjukehus 
Janne Fossum Malmring, St. Olavs hospital 
Bodil Pedersen, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Marie Elisabeth Vad, Oslo universitetssykehus HF 

Rådgiver i NITO BFI: Eva Lisa Piiksi 

Fagstyrets kontaktperson: Kjetil Jenset 

Utvalgets medlem av 
spesialistkomiteen 

Anita Løvås Brekken 
Marie Elisabeth Vad (vara) 

Høringer som utvalget har 
vært med på å svare på: 

 

Budsjett og resultat: Utvalgets budsjett 2020: kr.  69 000,- 
Regnskap per 31.12.20: kr.  17 932,- 
Kommentar: Det er brukt lite penger pga. at de fleste møter er 
avholdt på Skype, og fysiske kurs er avlyst. 

Rapport en skrevet av: Anja Hannisdal og Eva Lisa Piiksi 

 

Kort om de viktigste sakene i 2020: 

1. Planlegging og gjennomføring av kurs i biosikkerhet og biosikring, nettkurs over to dager 28. 
oktober og 4. november. 
2. Nasjonal prosedyre for blodkulturprøvetaking ble ferdigstilt. 
3. Covid-19, aktuelle saker og nyhetsoppslag. 
4. Planlegge kurs Fag i utvikling – metoder og IT-kompetanse, 22.-23.september 2021, Scandic 
Nidelven Trondheim. 
 

Rådets mandat: 
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• 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: 
 
2020 Covid-19:  
Det har vært en krevende og spesiell tid siden Norge ble stengt ned i mars. Informasjon og ny 
kunnskap om covid-19 har kommet fortløpende, og arbeid ved mikrobiologiske laboratorier har i 
all hovedsak dreid seg om korona.  
Rutiner og retningslinjer har blitt endret og laboratoriene har hatt en meget travel og utfordrende 
tid. Det har vært viktig å synliggjøre bioingeniørenes rolle i pandemien, og RUFMIK har bidratt i 
en rekke nyhetsoppslag i media https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/korona/. 
Mikrobiologiske laboratorier har vært i en krevende situasjon med endring av arbeidstider og 
høyt arbeidspress, og spesielt har mangel og begrenset tilgang til reagenser og forbruksutstyr 
vært utfordrende Aftenposten: Kronikk -  Testkapasiteten kan bryte sammen. Spyttprøver løser 
ikke utfordringene 
 
Kurs i biosikkerhet og biosikring:  
Planlagt kurs 11.mars ble avlyst pga. covid -19 pandemien og ble gjennomført som nettkurs 
over to dager 28. oktober og 4. november. RUFMIK fikk gode tilbakemeldinger etter kurset og 
deltagerne var godt fornøyd med tema/program. Spennende for RUFMIK å gjennomføre kurs på 
nett for første gang. 
 
Fagutvalgssamling NITO: 
RUFMIK deltok på NITOs fagutvalgssamling 24. september ved leder. Nyttig og lærerikt for 
RUFMIK å delta på samlingen. 
 
Sendte innspill til sekretariatet angående IVDR direktivet. 
 
Saker som bør følges videre: 

Samarbeid med andre rådgivende utvalg med tanke på å arrangere tverrfaglige 
etterutdanningskurs. 
Videre- og etterutdanning og spesialistgodkjenning innen mikrobiologi: Påvirke at flere innen 
vårt fagfelt vurderer spesialistgodkjenning, og at det blir flere emner i videreutdanningen som 
omhandler mikrobiologi. 
IVDR direktivet. 

Kommunikasjon 

https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/korona/
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/0ne8BA/testkapasiteten-kan-bryte-sammen-spyttproever-loeser-ikke-utfordringene
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/0ne8BA/testkapasiteten-kan-bryte-sammen-spyttproever-loeser-ikke-utfordringene
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Nyhetsbrev:  
I 2020 er det sendt ut tre nyhetsbrev fra RUFMIK. Nyhetsbrevene informerer medlemmene om 
aktuelle temaer og kurs, og inneholder lenker til nyttig informasjon. 
 

Representasjon i nasjonale og internasjonale fora 
På grunn av covid-19 har nasjonale og internasjonale arrangementer blitt avlyst.  
 

• IFBLS World Congress of Biomedical Laboratory Science 2020, 1.-5. September 2020, 
København, Danmark er utsatt. Ny dato er 24.-28. August 2021. Janne deltar på vegne 
av RUFMIK i 2021. 
 

• NordicAST workshop om resistensbestemmelse ble avlyst, men det ble laget noen 
webinarer som man også kan få med seg i ettertid: http://www.nordicast.org/workshops  

 
• Høstkonferansen i mikrobiologi, 21.-22. september i Bodø ble avlyst. 

https://kunnskap.nlsh.no/bodo/hostkonferanse-i-mikrobiologi-2020 
 

• BFIs lederdager 2020 ble avlyst 
 

• Representant i Fagrådet i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober 
(NORM): Brian Guennigsman (NITO)  
 

• Representant i Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for 
resistensbestemmelse (AFA) Lise Hulløen-Orø, NITO/BFI  

 

Bilder fra møter/konferanser/kongresser: 

  
Fra fellessamling for BFIs fagstyre, yrkesetisk råd og rådgivende utvalg i januar. 
 

Nye medlemmer oppnevnt for perioden 2021 og 2022: 

Ingen nye medlemmer i RUFMIK. 

Aktuelle lenker / eventuelt: 

https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/korona/.  
 

https://www.copenhagencvb.com/world-congress-biomedical-laboratory-science-2020-ifbls-gdk1103165
http://www.nordicast.org/workshops
https://kunnskap.nlsh.no/bodo/hostkonferanse-i-mikrobiologi-2020
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/korona/

