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RUFMIK 2020 

BFI er stolte av å kunne presentere et bredt sammensetning av 
utvalget RUFMIK som skal være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs 
medlemmer i mikrobiologirelaterte saker.  
 
Sammensetning 

 

 

Navn Arbeidssted Oppnevnt for 
Anja Hannisdal 
(leder) 

Mikrobiologisk avdeling 
Sykehuset i Vestfold Tønsberg  

2019/2020 

Anita Løvås Brekken Avdeling for medisinsk 
mikrobiologi 
Stavanger Universitetssjukehus 

2019/2020 

Lene Henriksen Holm Mikrobiologisk avdeling,  
Haukeland universitetssjukehus 

2019/2020 

Ragnhild Vassbø Eid 
(ny) 
 

Seksjon for Automasjon, 
Laboratorieavdelingen,  
Fürst Medisinske Laboratorium 

2020/2021 

Janne Fossum 
Malmring 

Avdeling for medisinsk 
mikrobiologi 
St. Olavs Hospital  

2020/2021 

Marie Elisabeth Vad  Avdeling for mikrobiologi, 
Utviklingsseksjonen 
Oslo universitetssykehus, Ullevål 

2020/2021 

Bodil Pedersen Avdeling for mikrobiologi og 
smittevern, Seksjon MIL 
Universitetssykehuset Nord-
Norge 

2020/2021 

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 

 

 

 

 



KURS I BIOSIKKERHET OG BIOSIKRING 11. MARS 2020 

RUFMIK avholder kurs i biosikkerhet og biosikring på Oslo 
Kongressenter i Oslo 11. mars. Det er ikke for sent å melde seg på! 
Link: 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 bioingeniører som driver med forskning innen medisinsk 
mikrobiologi? Send oss din tilbakemelding så kan du påvirke 
framtidige kurs. 

ANDRE KURSANBEFALINGER 

Strømmekurs i biobanking 
Mandag 16. mars inviterer NITO BFI og 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  

Molekylærmøte i medisinsk mikrobiologi 
Fürst Medisinske Laboratorium arrangerer Molekylærmøte i 
medisinsk mikrobiologi (MIMM) 4.-5. juni i Oslo 

MIKROBIOLOGIRELATERTE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 
Klar for det nye coronaviruset 

Den mystiske hundedøden. Gransker bakterie i håp om svar 

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

Med vennlig hilsen  

 

Sekretær RUFMIK – Rådgiver Bioingeniørfaglig institutt 

  

 

 

 

Kontakt oss 

E-post bfi@nito.no 
Mobil +47 90 73 20 83 
 
E-post eva.piiksi@nito.no 
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