Årsrapport 2020 for RUFUT
Tittel på utvalg:

Rådgivende utvalg for utdanning

Møter avholdt i 2019:

1.
2.
3.
4.

Leder:

Bente Alm, NTNU Ålesund

Medlemmer:

Kirsti Holden

29. januar, Thon hotell Vika Atrium, Oslo
13. mai, Teams
1. september, Teams
27. oktober, Teams

Elisabeth Ersvær/Irene Nygård, Høgskulen på Vestlandet
Jill-Tove Indrevik, Universitetet i Tromsø
Vigdis Landsverk, Universitetet i Agder
Marianne Larsen, Akershus Universitetssykehus
Kirsti Holden, Sørlandet Sjukehus Arendal
Anette Lie-Jensen, Høgskolen i Østfold
Ina Møller, NTNU Trondheim
Vivi Volden, OsloMet
Bente Alm, NTNU Ålesund
Kristin Sørby, Universitetet i Tromsø, studentrepresentant
Hanne Lilleheim, NTNU Ålesund, studentrepresentant
Rådgiver i NITO BFI:

Margrete Tennfjord/Vibeke Furuly

Fagstyrets kontaktperson:

Nils Jarle Oma

Utvalgets medlem av
spesialistkomiteen

Vivi Volden

Høringer som utvalget har vært med
på å svare på:

Jill Tove Indrevik (vara)
•
•

Innspill til Nye universitets- og høgskolelov
(spesielt kapittel 23 og 37) - mai 2020
Høring – Medbrakt kompetanse – lisens til
helsepersonell mm (juni 2020)

Budsjett og resultat:

Utvalgets budsjett 2019: kr. 85 000
Regnskap per 31.12.19: kr. 13 587
Kommentar: På grunn av nedstenging av samfunnet i
mars 2020, har ikke utvalget hatt fysiske møter og dermed
heller ikke utgifter. Utgiftene på posten er reiseutgifter og
diett fra fellessamlingen for BFIs styrer, råd og utvalg.

Rapport en skrevet av:

Bente Alm og Vibeke Furuly

Kort om de viktigste sakene i 2019:
1. Utveksling av erfaringer med undervisning under nedstenging i vår og delvis digital høst.
2. Autorisasjon og praksis for utenlandske bioingeniører.
3. Behov for flere praksisplasser for bioingeniører før en starter nye utdanninger.
4. Flere utdanninger ønsker å opprette avtale om rådgivning i autorisasjonssaker.
5. Utdanningskonferansen avlyst. Settes opp våren 2020 som digital konferanse.
Rådets mandat:
•
•
•
•
•
•
•

Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i utdanningsspørsmål og i
profesjonsutvikling for bioingeniører.
Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører.
Holde kontakten med og samarbeide med aktuelle faginstanser.
Holde seg oppdatert og søke å påvirke utviklingen innen utdanning, i et nasjonalt,
europeisk og internasjonalt perspektiv.
Med utgangspunkt i BFIs retningslinjer, bidra til at de norske bioingeniørutdanningene er
harmonisert og holder et høyt faglig nivå nasjonalt og internasjonalt.
Være referansegruppe for BFIs representanter i nasjonale og internasjonale fora
vedrørende utvalgets fagområde.
Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet, samt arrangere faglige
møteplasser/konferanser for lærergruppa og praksisveiledere.

I tillegg kommer diverse adhoc-oppgaver og oppgaver som gjelder utvalgets fagområder.
Kommentarer til hovedsaker og mandatet:
Utveksling av erfaringer med undervisning under nedstenging i vår og delvis digital høst. RUFUT
har vært en viktig arena for utveksling mellom utdanningene, for hvordan en har løst utfordringer
Koronapandemien har gitt.
Autorisasjon og praksis for utenlandske bioingeniører. Her har RUFUT sendt inn svar på
høring angående; Medbrakt kompetanse - lisens til helsepersonell. Dette kom i forkant av
diskusjoner rundt praksis for bioingeniører med utenlandsk utdanning. OsloMet vil tilby en
kompletterende utdanning for disse slik at de skal kunne oppnå autorisasjon. Med tanke på
flaskehals rundt praksis, så bør praksis for denne gruppen legges utenom da utdanningene har
sine praksisperioder.
Praksis er fremdeles en flaskehals for utdanningene. Det er behov for flere. RUFUT har ikke
oversikt over hvem som tilbyr praksisplasser. Hvilken effekt vil det få når Høgskolen Innlandet
starter bioingeniørutdanning høsten 2021? Kan NITO bidra til å en kartlegging av mulige
praksisplasser, og har de muligheter til å påvirke laboratorier til å ta imot studenter i praksis?
Flere utdanninger ønsker å opprette avtale om rådgivning i autorisasjonssaker.
RUFUT har vært møte med Helsedirektoratet angående opprettelse av avtaler for rådgivning i
autorisasjonsaker. I dette møtet fikk vi blant annet presentert våre utfordringer med praksisplasser.
Utdanningene ble anbefalt og har opprettet avtaler, og konstituere et eget råd for fordeling av
søknader mellom institusjonene.
Utdanningskonferansen avlyst. Settes opp våren 2020 som digital konferanse, tilrettelagt fra
Oslo.
Saker som bør følges videre:
NITO Bioingeniørfaglig institutt

Side 2

Behov for flere praksisplasser. Hva kan NITO bidra med?
Representasjon i nasjonale og internasjonale fora
RUFUT har ikke hatt representasjon i nasjonale eller internasjonale fora.
Bilder fra møter/konferanser/kongresser:

Nye medlemmer i RUFUT for 2020 og 2021:
Irene Nygård, Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad
Hanne Lilleheim, NTNU Ålesund
Kirsti Holden, Sørlandet sykehus Arendal/pensjonist
Ina Møller, NTNU Trondheim
Anette Lie-Jensen, Høgskolen i Østfold Fredrikstad
Aktuelle lenker / eventuelt:
Høringsinnspill til endringer i Helsepersonelloven § 49 fra NITO
Innspill til Nye universitets- og høgskolelov (spesielt kapittel 23 og 37) - mai 2020

NITO Bioingeniørfaglig institutt

Side 3

