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RUFMIK 2020 

2020 har vært et spesielt år for oss alle. RUFMIK håper på et flott 

2021 der vi kan formidle interessant stoff både via digitale 

plattformer, og forhåpentligvis også fysiske kurs fra høsten. Se 

informasjon om hva som skjer her i nyhetsbrevet. 

 

DIGITALE KURS FRA BFI I 2021  
BFI skal fortsette å formidle faglig relevant stoff via digitale 

plattformer i 2021. RUFMIK har planer om et nettarrangement om 

antibiotikaresistens – den stille pandemien. Følg med på nito.no og 
nyhetsbrev for fortløpende informasjon om BFIs kurstilbud 

ARTIKKEL OM COVID-19 
Les denne flotte artikkelen i New York times om bioingeniørenes 

innsats under koronapandemien. 

KURS I BIOSIKKERHET OG BIOSIKRING  

RUFMIKs kurs i biosikkerhet og biosikring ble gjennomført som stream 

over to dager. RUFMIK synes det var veldig spennende å arrangere 

stream for første gang, men det gikk bra, og tilbakemeldingene fra 
deltakerne var positive. Gikk du glipp av kurset? Foredragene finner 

du her Gjennomførte BFI-kurs 

KURS: Fag i utvikling – metoder og IT-kompetanse.  
RUFMIK planlegger kurs med tema nye metoder og IT-kompetanse i 

Trondheim i september. RUFMIK satser på at pandemien da er på 

retrett og at deltakere og RUFMIK kan møtes til et hyggelig og 
interessant, fysisk kurs i Trondheim.  Mer om kurset og påmelding vil 

du finne her  i løpet av våren. 

MELDE DEG INN I NITO BFIS FAGNETTVERK 

I tillegg til fagnettverket NITO BFI mikrobiologi har BFI opprettet 
nettverk for flere fagspesialiteter og interessefelter. Du kan logge 

deg inn og melde deg på min side - fagnettverk. 

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 

 

 



MORFOLOGISK UNORMALE GRANULOCYTTER HOS 

COVID-19 PASIENTER 
Fagbioingeniør Inger Anne Tveit og Hege Zaar Nielsen ved Sørlandet 
sykehus Arendal oppdaget ved en tilfeldighet at nøytrofile 

granulocytter hos noen Covid-19 pasienter hadde unormal morfologi. 

Funnene er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 

Medisinen i bilder. 
 

 

INTERESSANTE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 
Brudd i forhandlingene i helseforetakene 

Høgskolen i Innlandet skal utdanne bioingeniører 

Spesialist i ledelse 

Hvor nyttig er antigentestene for SARS-CoV-2? 

Hurtigtestutprøvingen er klar 

Slik håndterer utdanningene pandemien 

Unike miljøgiftanalyser i Tromsø 

 

 

ØNSKER DU Å SØKE OM SPESIALISTGODKJENNING? 
Nå kan du registrere deg og få personlig rådgivning. Husk at neste 
søknadsfrist er 1. april 2021.  

Med vennlig hilsen  

 

Sekretær RUFMIK – Rådgiver Bioingeniørfaglig institutt 

RUFMIK ØNSKER DERE ALLE EN GOD JUL OG ET FLOTT 

2021! 

                                                     

 

Kontakt oss 

E-post bfi@nito.no 

Mobil +47 90 73 20 83 

 

E-post eva.piiksi@nito.no 
 

 

 
 

 
 

 


