
Møtereferat 07.-08. september 2017 

Oppstartskonferanse for programgruppene ble holdt den 07. - 08.09.2017 på Scandic 

Oslo Airport Gardemoen.  

Mål for prosjektet er å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer for 

bioingeniørutdanningen. Disse skal implementeres i høst 2020.   

Representanter: 

UH-sektor:  

- Randi Anny Utne Holt (NTNU) - leder  

- Bjarne Hjeltnes (HiOA)  

RHF:  

- Beate Hammersland (Helse Sør-Øst)- nestleder  

- Per Henrik Hepsø (Helse Midt) 

Norsk studentorganisasjon (NSO):  

- Siri Hinteregger (Høgskulen på Vestlandet) 

 

Konferansen ble åpnet av ekspedisjonssjef Torill Johansson som representerte 

prosjekteier Departementsråd i Kunnskapsdepartementet (KD). Prosjektleder er 

Irene Sørås.  

Bakgrunn, mandat og organisering av prosjektet ble presentert. Sekretariatet 

informerte om forventninger, prosess og fremdriftsplan. To ulike brukerperspektiver 

ble presentert. Nettstedet SharePoint skal benyttes for kommunikasjon i gruppen og 

med sekretariatet.  

Gruppe for bioingeniørfag ble i løpet av konferansen enige om en tentativ tidsplan, 

fremgangsmåte for prosessen, og diskuterte hva som gjør en bioingeniør til en 

bioingeniør.  

Neste møte skal være 27.-28.09. i Oslo, deretter 28. og 29.11. Et skype-møte i 

mellomtiden tas etter behov.  

Relevante programgrupper og interessenter fra tjenesten og brukerne som det skal 

knyttes kontakt med ble diskutert.   

Programgruppen vil kontakte blant annet klinikksjefer og NITO/BFI på et tidlig 

tidspunkt i arbeidet. Det er satt opp møte med organisasjonene 26.09. og med 
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brukerorganisasjoner 27.09. Det avventes med involvering av brukerorganisasjoner 

til etter dette møte.  

Jurist Natalia Heia, sekretariatstøtte for programgruppen, informerte om at innspill 

skal sendes til nettsiden www.regjeringen.no/rethos. All epost som inneholder 

innspill skal i emnefeltet merkes «RETHOS-bioingeniørutdanning».  

Studentrepresentanten har fått oppnevnt en student fra hver utdanningsinstitusjon 

som har sagt seg villig til å inngå i en referansegruppe. En Facebook-gruppe for 

informasjon og diskusjon skal opprettes for studentene. Studentene ønsker en 

harmonisering av utdanningene ved de ulike lærestedene.  

Programgruppeleder Randi Utne Holt skal møte studiekoordinatorene for 

utdanningsinstitusjonene i uke 43 og diskutere arbeidet der. Per Hepsø vil presentere 

prosjektet for bioingeniører-ledere i oktober. 

Rammeplanen fra 2005 skal legges til sides. Yrkesfeltet er i stadig endring. Det skal 

tenkes nytt, men det skal fortsatt utdannes bioingeniører med relevant kompetanse 

for sykehuslaboratorier og for videre studier.  

http://www.regjeringen.no/rethos
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