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Hei! 

NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) har gleden av å invitere deg som  
jobber i primærhelsetjenesten til å delta på Bioingeniørkongressen i Tromsø 
til spesialpris! 

Bioingeniørkongressen arrangeres hvert tredje år og er NITOS største  
arrangement med seks parallelle faglige sesjoner og en egen samling for 
bioingeniører i primærhelsetjenesten. I tillegg til omfattende faglig innhold 
blir det også kveldsarrangementer som gir mulighet til å oppleve ulike sider 
av Tromsø. For program og påmelding, se våre nettsider  
www.bioingeniorkongressen.no. 

NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) har en egen satsing på bioingeniører 
i primærhelsetjenesten. BFI ønsker å legge til rette for at bioingeniører på 
legekontor kan bygge nettverk og utveksler erfaringer om fag, analyser, 
organisering, samhandling, arbeidsvilkår og lignende. Erfaringer viser at 
slike samlinger er svært nyttige - både for bioingeniøren, kvalitetssikring av 
laboratoriedriften og for legekontoret.   

Priser:  
• 4000 kr for full deltagelse 22. – 24. mai (BFI pris «andre» 6500 kr). 
• 2000 kr for deltagelse på «Samling for bioingeniører i primærhelse- 

tjenesten» torsdag 23. mai.  

Reise og opphold må dekkes selv eller av arbeidsgiver.  

Mvh 
Liv Kjersti Paulsen 
Rådgiver

Mobil +47 959 31 258 I Direkte +47 22 05 35 66 | Servicesenter +47 22 05 35 00
E-post liv.kjersti.paulsen@nito.no I Nettside nito.no

Viktig informasjon!  
Dersom du ønsker full deltagelse  
krysser du av dette i påmeldings-
skjemaet og sender meg samtidig 
en mail slik at jeg får redusert pris-
en manuelt i vårt system. Ønsker 
du kun å melde deg på samling 
for bioingeniører i primærhelsetje-
nesten torsdag 24. mai krysser du 
av for dette. Da trenger du ikke å 
sende mail, prisen blir automatisk 
2000 kr. 

Støperigata 1,  
Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo

Bioingeniørfaglig 
institutt  

ønsker velkommen 
til kongress!

Sted:
Clarion Hotell The Edge, 

Tromsø

6 parallelle  
faglige sesjoner

400 deltagere  
og over 100  

foredragsholdere 

Egen samling  
for bioingeniører  

i primærhelsetjenesten


