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Det har vært en krevende tid siden Norge ble stengt ned i mars. 

Informasjon og kunnskap om covid-19 har blitt servert på løpende 

bånd. Rutiner og retningslinjer har blitt endret og mikrobiologiske 

laboratorier har hatt en meget travel og utfordrende tid, noe 

medlemmene i RUFMIK også har merket. 

 

NITO BFI HAR LAGET EN SAMLESIDE MED KORONASTOFF 

På nettsiden til NITO BFI om koronavirus finner du relevante lenker 

til FHI, arbeidstilsynet og Helsedirektoratet og dessuten artikler om 

koronatesting, bioingeniører i media, smittevern og om 

internasjonalt samarbeid. Tips oss gjerne om innhold som kan være 

av interesse for siden! 

Inneholder prøvematerialet koronavirus? 

Det er begrenset kunnskap om hvilke kroppsvæsker som kan spre 

covid19. I en undersøkelse av 200 covid-19 pasienter i Kina ble det 

ikke funnet virus i urinprøvene som ble undersøkt, men ubetydelige 

virusmengder i blod og moderate virusmengder i fæces og sekret fra 

luftveiene. Det virker derfor hensiktsmessig å særskilt vurdere risiko 

knyttet håndtering og analysering av fæces og materialer fra 

luftveiene 

KURS I BIOSIKKERHET OG BIOSIKRING  

RUFMIKs kurs i biosikkerhet og biosikring i mars ble avlyst pga. covid 

-19 pandemien. Men vi prøver igjen! Det vil bli gjennomført som 

nettkurs over to dager 28. oktober og 4. november.  Følg med på 

NITO BFIs nettsider med informasjon og påmelding som vil bli lagt ut 

rett over sommeren. 

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

 

HVILKE MIKROBIOLOGIRELATERTE TEMA VIL DU LÆRE 

MER OM? 

RUFMIK er interessert i å vite hva dere vil lære mer om når det 

gjelder mikrobiologirelaterte tema. Kan dere tenke dere å ha tema 

OM NYHETSBREVET 

RUFMIK-nettverket er et 

nettverk av medlemmer med 

interesse for medisinsk 

mikrobiologi. 

Send gjerne dette 

nyhetsbrevet videre til noen 

du tror kan ha interesse i å 

være med i nettverket.  

Ta kontakt dersom du har 

innspill til nyhetsbrevet eller 

til saker som du mener kan 

være av interesse for RUFMIK 

 

 

 



om bioingeniører som driver med forskning innen medisinsk 

mikrobiologi? Send oss din tilbakemelding så kan du påvirke 

framtidige kurs. 

 

ANDRE KURSANBEFALINGER 

Strømmekurs i biobanking 

Fredag 11. september inviterer NITO BFI og Rådgivende utvalg for 

bioingeniører innen forskning (RUFBIF) til gratis kurs i biobanking. 

Du kan følge kurset live på din egen PC eller samle kolleger til et 

lite ettermiddagsseminar på arbeidsplassen.  Mer om kurset og 

påmelding finner du her 

 

DIVERSE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 

Koronaevalueringen blir mangelfull uten et bioingeniørperspektiv 

Klar melding fra laboratoriene: På høy tid at bioingeniørenes innsats blir sett 

og belønnet                     

Covid-19 kan gi rett til yrkesskadeerstatning - meld avvik ved smitte 

 

ØNSKER DU Å SØKE OM SPESIALISTGODKJENNING? 

Nå kan du registrere deg og få personlig rådgivning. Husk at neste 

søknadsfrist er 1. oktober.  

Med vennlig hilsen  

 

Sekretær RUFMIK – Rådgiver Bioingeniørfaglig institutt 

  

GOD SOMMER! 

                                            

          

 

Kontakt oss 

E-post bfi@nito.no 

Mobil +47 90 73 20 83 

 

E-post eva.piiksi@nito.no 
 

 

 
 

 

 

 


