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Rådgivende utvalg for kvalitetsutvikling 
og akkreditering (RUFKA)

Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier, Oslo, 2.november 2020

Bioingeniørfaglig institutt (BFI)
 Fagstyret (valgt organ)
 Yrkesetisk råd (valgt organ)
 Spesialistkomiteen
 Studiefondets styre
 Bioingeniørens redaksjonskomité
 Rådgivende utvalg

1

2



03.11.2020

2

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

► Turid Fredriksen, St. Olavs Hospital

► Ida Mari Haugom, Fürst Medisinsk Laboratorium

► Line Nilsen Nygård, Noklus

► Silje Strand Johannessen, Oslo Universitetssykehus

• (erstattet Hilde Kaasa, Sykehuset i Vestfold)

► Kristine Lorgen, Haraldsplass Diakonale Sykehus

• (erstattet Synnøve Nævdal, Sørlandet sykehus Kristiansand)

► Berit W. Revå, Sykehuset i Vestfold

► Camilla Hynås Luhr, Vestre Viken Drammen sykehus

► Lena Oprand Heggelund, Universitetssykehuset Nord-Norge, 

Leder av utvalget

► BFIs sekretariat, Eva-Lisa Piiksi, Rådgiver/sekretær for RUFKA

RUFKA 2019
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Utvalgets mandat

1. Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående kvalitetsutvikling og akkreditering av medisinske 
laboratorier.

2. Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.

3. Opprettholde kontakten med Norsk Akkreditering (NA), blant annet for å være kjent med NAs synspunkter vedrørende 
akkreditering av medisinske laboratorier i Norge og for å stimulere kvalifiserte bioingeniører til å bidra med sin faglige 
kompetanse i NAs arbeid. Holde kontakten med og samarbeide med andre aktuelle faginstanser inkludert 
utdanningsinstitusjoner.

4. Vurdere konsekvensen for yrkesgruppen når nye standarder planlegges og innføres. Søke å påvirke utviklingen og 
implementeringen av standarder som får innvirkning på bioingeniørenes yrkesutøvelse.

5. Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora vedrørende kvalitetsutvikling.

6. Videreføre og videreutvikle arbeidet med kontaktnettet og diskusjonsforumet på internett for kvalitetsarbeid i 
medisinske laboratorier.

7. Arrangere og videreutvikle nettverkstreff / faglige kurs i kvalitetsarbeid og akkreditering.

► I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og annet som gjelder utvalgets fagområder.

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

Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo

Ta gjerne kontakt med oss i RUFKA.

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