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Kort om de viktigste sakene i 2019:
1. Planlegging av programsesjon om utdanning under Bioingeniørkongressen i Tromsø.
2. Følge med på innføringen av de nye nasjonale retningslinjer for bioingeniørutdanningene.
3. Behov for flere utdanningsplasser for bioingeniører. Det er geografiske forskjeller.
4. RUFUT ga innspill til Stortingsmelding om arbeidsrelevans i august.
5. Deltakelse på NMLs nordiske utdanningskonferansen i Borås i september.
6. Planlegging av norsk utdanningskonferanse i Trondheim 6. -7. mai 2020.
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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 mandat:
Behovet for bioingeniører har vært diskutert. I Bergen er det nå vanskelig å få jobb som bioingeniør
etter at det har vært utdannet for mange bioingeniører i en periode. I Tromsø derimot er det for få. De
fleste studentene har tilbud om arbeid før de er ferdig utdannet.
RUFUT er også opptatt av at det må være et krav til studiestedene at de som underviser har
arbeidserfaring som bioingeniører, da utdanningen er et profesjonsstudium.
Praksis er en flaskehals for å få utdannet flere bioingeniører. Noen utdanningssteder har tilbud om
bostøtte hvis studentene må flytte til en annen by for å få praksis. Det har vært diskutert i RUFUT om
det er mulig å få en oversikt over praksisplasser som blir brukt. Er det andre muligheter som ikke er
tatt i bruk? Hvilken effekt vil det ha om Sykehuset Innlandet starter opp utdanning? Det er viktig at det
stilles spørsmål ved hvor høy prosentandel bioingeniører det skal være i staben på en evt. ny
utdanning, hvor mange de ønsker å utdanne hvert år og hvor de skal ha praksisplassene sine.
Det har også vært diskutert finansieringsmodeller. Lønnskostnader er den største kostnaden
studiestedene har. Med nye universiteter kommer nye stillingsgrupper inn som skal dele tiden mellom
undervisning og forskning. I praksis blir det mindre tilgjengelige undervisningsressurser.
Infrastrukturen på NTNU er enklere enn høgskolemodellen. Det er dyrt å ha oppdaterte maskiner.
Studiestedene må overbooke bioingeniørstudiene for å sikre økonomien.
Innspill til Stortingsmelding om arbeidsrelevans:
De fleste helse- og sosialutdanninger har studiepoenggivende praksis som en del av rammeplanen.
For bioingeniørutdanningene gjelder at praksisstudier og ferdighetstrening skal utgjøre minimum 60
studiepoeng. En tredjedel av praksisstudiene skal være eksterne. Helseforetakene har en plikt til å
utdanne helsepersonell. For de medisinske laboratoriene, som skal utdanne blant annet
bioingeniører, er den største utfordringen er at de ikke er dimensjonert for og ikke har nok ressurser til
å ta imot studenter. Laboratorier som skal ta imot studenter må ha mulighet til å sette av tilstrekkelige
ressurser til veiledere. De medisinske laboratoriene, som tar imot bioingeniørstudenter i praksis, bør
ha en ansatt som har som en del av sin stilling å ha kontakt med utdanningsinstitusjonene. Dette bør
være en person som har god oversikt over laboratoriet, ny framtidsrettet teknologi og trender
innenfor fagfeltet.
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I dag er samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt ofte personavhengig og basert på
tilfeldigheter. Universiteter og høgskoler har en tendens til å ansette flere fagpersoner med høy
akademisk grad, men uten kunnskap om eller erfaring fra den relevante helseprofesjonen de skal
utdanne kandidater til. I andre tilfeller ansettes bioingeniører uten praksis/arbeids-erfaring fra den
profesjonen de skal utdanne kandidater til. Dette bidrar til mindre kontakt med relevant arbeidsliv.
Et av de viktigste tiltakene for å fremme kvaliteten i praksisstudiene, er å satse systematisk på
å utvikle praksisveiledernes veilederkompetanse. Dette kom fram i rapporten fra Praksisprosjektet i
helse- og sosialfaglig høyere utdanning fra 2016. Rapporten anbefaler å stille formelle krav til
praksisveilederes veiledningskompetanse tilsvarende minimum ti studiepoeng.
Saker som bør følges videre:
Det er viktig å følge med på utdanningsinstitusjonenes innspill om praksisplasser. Hva gjør
sykehusene for å dimensjonere for behovet for praksisplasser? De har plikt til å utdanne
helsepersonell.
Utdanningsbehovet bør også følges opp fra sekretariatet / fagstyret.
RUFUT ønsker å arbeide videre med utfordringene knyttet til delte stillinger, og har planer om
å invitere en fra NITO FALA til et møte i RUFUT.
Kommunikasjon
Det ble laget en egen side i programmet for Bioingeniørkongressen om sesjonen for utdanning.
Fokuset for denne sesjonen var nye kunnskapsbehov og nye undervisningsmetoder.
Innholdet ble også publisert som innlegg på BFI sine sider på Facebook og Instagram.
Det var egen side på nito.no der man kunne lese saken.
Fra RUFUT sitt besøk i Borås ble det rapportert til medlemmene via sosiale medier.
BFI og kommunikasjonsavdelingen samarbeidet om en reportasje fra bioingeniørutdanningen ved
NTNU Ålesund, som har tatt i bruk en virtuell lab i sin undervisning av bioingeniører. Saken var et tips
som kom opp via RUFUT. Les saken på nito.no.
Representasjon i nasjonale og internasjonale fora
•
•
•

•

Jill-Tove Indrevik var RUFUT sin representant i hovedkomiteen for Bioingeniørkongressen
i Tromsø, 22. -24. mai. Hele RUFUT deltok som komite for utdanningssesjonen.
Jill-Tove Indrevik deltok også som representant på MNT-kongress, 28. mars i Tromsø.
Mette Lundstrøm Dahl deltok på «Thomas More International Days» 18.-22. mars i Belgia
med tema: “Language & Communication. Teaching and networking with international
coordinators and lecturers of all our study fields.”
Johanne Lind Aasen var med i komiteen for NITO BFIs lederdager i Bergen,
15.-16. september.
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Bilder fra møter/konferanser/kongresser:

Fra Bioingeniørkongressen i Tromsø. Representanter fra RUFUT i Borås og Margrete og Rita fra BFI.

Fra venstre: Anne Berndt (president i IFBLS), Lisa Husby i BFI, studentrepresentantene, Anne Katrine
Kvissel fra Bioingeniøren og Kirsti Holden fra fagstyret. Alle bildene er fra NMLs utdanningskonferanse
i Borås.
Nye medlemmer i RUFUT for 2020 og 2021:
Elisabeth Ersvær erstatter Turid Aarhus Braseth som representant for Høgskulen på Vestlandet.
Ina Møller erstatter Martha Berge som representant for NTNU Trondheim.
Anette Lie-Jensen erstatter Mette Lundstrøm Dahl som representant for Høgskolen i Østfold.
Kirsti Holden erstatter Johanne Lind Aasen som representant for praksisstedene.
Aktuelle lenker / eventuelt:
Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning
Høringssvar NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og
konkurranseevne (NITO BFI var med på å gi innspill fra NITO)
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