
 

 

Årsrapport 2020 for RUFIT 
Tittel på utvalg: Rådgivende utvalg for immunologi og transfusjonsmedisin 

Møter avholdt i 2020: 1. 29. januar fellessamlingen 
2. 13. mai 
3. 23. september 
4. 2. desember 

Leder:  June Gottenberg Moseby, Sykehuset Østfold 

Medlemmer: Brita Hermundstad, Akershus universitetssykehus 

Oddrun E. B. Jensen, Universitetssykehuset Nord-Norge 

Gunnhild Vatne Leirvik, St. Olavs hospital 

Eva Hagen Olsson, Oslo universitetssykehus Ullevål 

June Gottenberg Moseby, Sykehuset Østfold 

Olav Amlien, Sykehuset Innlandet Lillehammer 

Katharina Raknes, Oslo universitetssykehus Ullevål 

Hanne Braathen, Haukeland universitetssjukehus 

Rådgiver i NITO BFI: Vibeke Furuly 

Fagstyrets kontaktperson: Barbro Henriksen 

Utvalgets medlem av 
spesialistkomiteen 

Gunnhild Vatne Leirvik 

Hanne Braathen (vara)  

Høringer som utvalget har vært med 
på å svare på: 

Innspill til koronakommisjonen 

Høringsinnspill til endringer i Helsepersonelloven § 49) 

Budsjett og resultat: Utvalgets budsjett 2020: kr. 85 000,- 
Regnskap per 05.01.2020: kr.  10 224  
Kommentar: Det er kun reise og diett for tilreisende til 
fellessamlingen 29. januar som er belastet utvalgets budsjett. 
Resten av utvalgets møter har vært gjennomført digitalt.  

Rapport en skrevet av: Vibeke Furuly 

 

Kort om de viktigste sakene i 2020: 

1. Planlegging av faglig program og gjennomføring av kursene Intervju av blodgivere og Aferese. Begge 
kursene ble avlyst. 

2. Digitale streams med foredrag hentet fra kurset Intervju av blodgivere  

3. Hanne Braathen har deltatt på Fagutvalgssamlingen i NITO. 
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Rådets mandat: 

• Være rådgivende for BFIs fagstyre og BFIs medlemmer i saker angående aktuelt fagområde. 
• Bidra i forvaltningen av spesialistgodkjenning for bioingeniører. 
• Holde kontakt med og samarbeide med aktuelle faginstanser inkludert utdanningsinstitusjoner, 

herunder støtte opp om videreutdanning for bioingeniører innen transfusjonsmedisin. 
• Søke å påvirke utvikling og organisering innenfor utvalgets fagområder. 
• Med utgangspunkt i bioingeniørenes faglige ansvar, bidra til fagutvikling og kvalitetsutvikling innen 

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

utvalgets fagområder. 
• Bidra med innspill og faglig kompetanse til BFIs kursvirksomhet. 

Kommentarer til hovedsaker og mandatet: 

1. Kurset «Intervju av blodgivere» skulle vært arrangert for femte gang i 2020. Dette kurset ble 
dessverre avlyst dagen før.  

2. Utvalget har gjennomført tre streams og et webinar med foredrag fra foredragsholdere som 
skulle vært presentert på kurset Intervju av blodgivere. 

a. Webinar: Intervju av blodgivere – etiske dilemma 22. september 
b. Debrif og stresshåndtering i blodbank 26. oktober  
c. Blodgivingens historie 3. november 
d. Tilleggsspørsmål til blodgiverskjema 8. desember 

3. Utvalget gjorde også en undersøkelse blant alle blodbankene i landet for å undersøke hvor 
mange og hvilke tilleggsspørsmål de ulike blodbankene har. Svarene skulle vært presentert på 
kurset Intervju av blodgivere, men ble presentert i stream tirsdag 8. desember. 

4. Behov for videreutdanning innen transfusjonsmedisin har vært diskutert i utvalget mange 
ganger opp gjennom årene. RUFIT har fått tips om et mulig videreutdanningskurs for 
bioingeniører innen transfusjonsmedisin i Danmark som tar imot norske søkere. Det er stort 
behov for videreutdannelse innen dette fagområdet og RUFIT ønsker at fagstyret skal jobbe 
videre med denne muligheten. 

Saker som bør følges videre: 

Kursplanlegging skjer kontinuerlig. 

Kommunikasjon 

 

Representasjon i nasjonale og internasjonale fora 

Olav Amlien er RUFITs representant i EASI Norge (European Autoimmunity Standardisation Initiative), 
hvis møter blir arrangert av Thermo Fisher Scientific. 

Bilder fra møter/konferanser/kongresser: 
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Nye medlemmer i RUFUT for 2020 og 2021: 

Katharina Raknes, seksjon for blodgiving, Blodbanken i Oslo. 

Aktuelle lenker / eventuelt: 

 


