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ANTIBIOTIKA-UKEN 2021 
Antibiotika-uken 2021 blir arrangert som en seminarrekke med tre 
webinarer. Webinarene holdes i anledning den internasjonale 
antibiotika-uken og er et initiativ for å rette oppmerksomhet mot, og 
kunnskap om, antimikrobiell resistens (AMR) og antibiotikabruk. 

Les mer 
 

 

Legemiddelverket ønsker kommentarer til veileder for in 
house-produksjon av medisinsk utstyr  
En arbeidsgruppe nedsatt av EU-kommisjonen har ferdigstilt utkast 
til veileder for reglene om in house-produksjon etter MDR/IVDR 
artikkel 5 nummer 5. NITO BFI har sendt innspill på denne viktige 
saken. Konsekvensene av et nytt IVD-regulativ er alvorlige, og det er 
viktig at Legemiddelverket får inn kommentarer på in-house 
produksjon av medisinsk utstyr fra hele helse-Norge. 
Vilkårene i IVDR artikkel nummer 5 om egentilvirket IVD-utstyr (in-
house) vil første gjelde fra 26. mai 2024, og kravet at det ikke finnes 
ekvivalent utstyr på markedet trer ikke i kraft før 26. mai 2028. 
Men utstyr som ikke krever involvering av meldt organ under IVDR er 
det ikke foreslått overgangsordning for. IVDR vil her gjelde fra 26. 
mai 2022 som planlagt. 
 

Hvilke mikrobiologirelaterte tema vil du lære mer om? 

NITO BFI mikrobiologi er interessert i å vite hvis dere vil lære mer 
om når det gjelder mikrobiologirelaterte tema. Send oss din  
tilbakemelding så kan du påvirke framtidige kurs. 
 

           

OM NYHETSBREVET 
NITO BFI mikrobiologi-
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 
utvalget. 

  

 

 

http://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser/antibiotika-uken-2021/
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MIKROBIOLOGIRELATERTE ARTIKLER I BIOINGENIØREN 
Nok et varsel om bioingeniørmangel 

Nytt molekylærlaboratorium på Lillehammer 

Få intensiver til å ta imot praksisstudenter 

IFBLS 2021: Det var hyggelig på kongress i Danmark 

 

ÅRETS BIOINGENIØR! 

Nå kan du nominere din kandidat til årets bioingeniør 2021 

 

SPESIALISTGODKJENNING FOR BIOINGENIØRER 
Vil du vite mer? Book et digitalt møte: 
https://www.nito.no/fagmiljo/bioingeniorfaglig-
institutt/spesialistgodkjenning-for-bioingeniorer/  

Neste søknadsfrist er 1. februar 2022. 

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 
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