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RUFMIK 2021 

Tre av medlemmene i RUFMIK stilte til gjenvalg og ble oppnevnt av 
fagstyret for en ny periode. Anja Hannisdal ble gjenvalgt som leder, 
og stiller for en periode på to år. Anita Løvås Brekken og Lene 
Henriksen Holm stiller for ett år. RUFMIK fortsetter sitt gode arbeid 
som rådgivende utvalg for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer. 

 
 
 

 

Navn Arbeidssted Oppnevnt for 
Anja Hannisdal 
(leder) 

Mikrobiologisk avdeling 
Sykehuset i Vestfold Tønsberg  

2021/2022 

Anita Løvås Brekken Avdeling for medisinsk 
mikrobiologi 
Stavanger Universitetssjukehus 

2021 

Lene Henriksen Holm Mikrobiologisk avdeling,  
Haukeland universitetssjukehus 

2021 

Ragnhild Vassbø Eid  
 

Laboratorieavdelingen,  
Fürst Medisinske Laboratorium 

2020/2021 

Janne Fossum 
Malmring 

Avdeling for medisinsk 
mikrobiologi 
St. Olavs Hospital  

2020/2021 

Marie Elisabeth Vad  Avdeling for mikrobiologi,  
Oslo universitetssykehus, Ullevål 

2020/2021 

Bodil Pedersen Avdeling for mikrobiologi og 
smittevern, 
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 FAG I UTVIKLING – METODER OG IT-KOMPETANSE 

RUFMIK avholder nettkurs Fag i utvikling – metoder og IT kompetanse 
22.- 23. september 2021. Påmelding kommer på våre nettsider.  

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. Send oss din tilbakemelding så 
kan du påvirke framtidige kurs. 

ANDRE KURSANBEFALINGER 

NITOs lederkonferanse 2021 
NITO inviterer til lederkonferanse 11.-12. november 2021 i Oslo. Mer 
om konferansen og påmelding finner du her. 

 
MIKROBIOLOGIRELATERTE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 
Nå må varslene om bioingeniørmangel tas på alvor 

Statsministeren roste bioingeniørene 

Raskere svar med kveldsåpent laboratorium 

Slutt på spyttesting for SARS-CoV-2 

 

SOMMER! 

NITO Bioingeniørfaglig institutt ved RUFMIK ønsker dere alle en fin 
sommer! 
 

SPESIALISTGODKJENNING FOR BIOINGENIØRER 
Vurderer du å bli spesialist? Se digitalt informasjonsmøte om ordningen på 

NITO YouTube (opptak) trykk godta.  Neste søknadsfrist er 1. Oktober 2021. 

Med vennlig hilsen  

 

Sekretær RUFMIK – Seniorrådgiver Bioingeniørfaglig institutt 

  

 

 

 

Kontakt oss 

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

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/ledelse-og-prosjektledelse/-nitos-lederkonferanse-2021/
https://www.bioingenioren.no/meninger/fra-redaksjonen/2021/na-ma-varslene-om-bioingeniormangel-tas-pa-alvor/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/bioingeniordagen-statsministeren-roste-bioingeniorene/
https://www.bioingenioren.no/fag/fag-i-praksis/2021/raskere-svar-med-kveldsapent-laboratorium/
https://www.bioingenioren.no/aktuelt/2021/slutt-pa-spyttesting-for-sars-cov-2/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QOjkpEaUhwo&ab_channel=NITO
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-institutt/
mailto:bfi@nito.no
mailto:eva.piiksi@nito.no
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