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Rådgivende utvalg for mikrobiologi

Biosikkerhet og biosikring del 2

4. November 2020

Bioingeniørfaglig institutt (BFI)
 Fagstyret (valgt organ)
 Yrkesetisk råd (valgt organ)
 Spesialistkomiteen
 Studiefondets styre
 Bioingeniørens redaksjonskomité
 Rådgivende utvalg
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BFIs rådgivende utvalg
Navn: Utvalg:

RUFBIF Rådgivende utvalg for bioingeniører som arbeider innen forskning

RUFPAT Rådgivende utvalg for patologi

RUFUT Rådgivende utvalg for utdanning

RUPPAS Rådgivende utvalg for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting 

RUFKA Rådgivende utvalg for kvalitetsutvikling og akkreditering

RUMBIO Rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og koagulasjon (+ farmakologi 
og hormonanalyser)

RUFMIK Rådgivende utvalg for medisinsk mikrobiologi

RUFIT Rådgivende utvalg for immunologi og transfusjonsmedisin

Utvalgets medlemmer

► Bodil Pedersen, Medisinsk mikrobiologi og smittevern, 

Universitetssykehuset Nord-Norge

► Lene Henriksen Holm, Mikrobiologisk avdeling,

Haukeland universitetssjukehus

► Marie Elisabeth Vad, Mikrobiologisk avdeling, Oslo 

universitetssykehus

► Irene Rauk, Avdeling for bakteriologi, Folkehelseinstituttet

► Anita Løvås Brekken, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, 

Stavanger Universitetssjukehus

► Anja Hannisdal, Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold

► Janne Fossum Malmring, Avdeling for mikrobiologi, St. Olavs 

Hospital

► BFIs sekretariat, Eva-Lisa Piiksi, Rådgiver/sekretær for RUFMIK
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Utvalgets mandat

1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde.

2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.

3. Holde kontakten og samarbeide med aktuelle faginstanser – inkludert utdanningsinstitusjoner 
og arrangørene av «Høstkonferansen».

4. Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder.

5. Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling 
innen utvalgets fagområder.

6. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende 
utvalgets fagområder. 

7. Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet.

► I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver innenfor utvalgets fagområder

Gjennomførte kurs siden 2016
• Bioingeniørkongressen, Oslo

• 1.-3. juni 2016 (mikrobiologi-sesjon)

• Bioingeniørdagen 2017

• 29. - 30. mars Antibiotikaresistens, Tromsø

• Bioingeniørdagen 2018

• 10.-11 april Automasjon og ny teknologi, Oslo.

• Bioingeniørkongressen 2019, 22.-24. mai i 
Tromsø

• Biosikkerhet og biosikring del 1. 28. oktober

Kom gjerne med innspill og ønsker om tema 
til kurs.

Kurs i regi av BFI-RUFMIK
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Videreutdanning/masterstudie
► Oversikt over ulike videreutdanningstilbud og masterstudier 

finnes på BFIs nettsider.

► Et eksempel er et 10 studiepoengs emne ved OsloMet 
«Bakteriologi og antimikrobiell resistens» 

► RUFMIK ønsker å påvirke for å få bedre tilbud og flere 
muligheter innenfor mikrobiologi.

Spesialistgodkjenning

► Bra for bioingeniører som ønsker å synliggjøre sin spesialkompetanse

► God måte å fordype seg i eget fagfelt og utvide sin fagkompetanse

► Viktig at bioingeniører bidrar til fagutvikling på egen arbeidsplass

► Gir bedre grunnlag for å møte utfordringene i laboratorietjenestene i framtiden

► Viktig at arbeidsplassen verdsetter og etterlyser slik kompetanse!

► For arbeidsplassen er det en målrettet satsing på kompetanseutvikling og kan 
også være en måte å rekruttere og beholde kvalifisert personell 

►
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Spesialistgodkjenning

Poster - en fantastisk måte å presentere det 
interessante fagfeltet vårt

► BFI oppfordrer bioingeniører til å stille med poster på 
kurs og konferanser

► Man kan få stipend for å dra på kurs, man kan bli mer 
kreativ, nettverket utvides ved å delta med poster og 
det er gøy. 

► Heng opp posteren på jobb
► På mange kurs blir det også delt ut posterpris

9

10



05.11.2020

6

nito.no twitter.com/nitonorge facebook.com/NITONorge

Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo

Takk for meg!
Ta gjerne kontakt med oss i RUFMIK.

Norges største organisasjon for ingeniører og
teknologer med bachelor, master og høyere grad
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