
Faglig årsrapport fra Teknas faglige grupperinger 2017 
Navn på grupperingen: Tekna Biotek 
 
Om grupperingen 
Tekna Biotek jobber for faglig tilbud til alle Tekna-medlemmer innenfor bioteknologi, biologi, kjemi, 
farmasi, næringsmiddel, biokjemi og tilsvarende. Tekna Biotek jobber for kunnskapsformidling, 
nettverksbygging, å skape tverrfaglige møteplasser og synliggjøring av fagområdet. Gruppen mener 
det også er viktig å jobbe for gode vilkår for forskning, innovasjon og næringsliv. 
 
Antall medlemmer ved utgangen av 2017: 1395 
Styrets medlemmer: Styreleder + 8 medlemmer 
 

Verv Navn Arbeidsgiver 

Leder Halvor Lauvstad Holen  Rheumatech AS 

Nestleder Ernst Kloosterman Bioconsulting 

Styremedlem Veronica Hjellnes NTNU 

Styremedlem Camilla Haglerød OxySolutions AS 

Styremedlem Harrieth Lundberg Biotec Missions AS 

Styremedlem Eirik Garpestad Kommedal Skretting AS 

Styremedlem Turid Helen Felli Lunde Haukeland universitetssykehus 

Styremedlem Eva Katrin Bjørkeng Universitetet i Tromsø 

Styremedlem Marthe Jordbrekk Blikra Nofima 

 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen 
Antall styremøter: 4, pluss strategisamling med fagkomiteer og årsmøte. 
Vi ønsker å avholde minst to arrangementer hvert år i flere av de store byene i Norge (Tromsø, 
Trondheim, Bergen og Stavanger) og avholder minst to arrangementer hvert halvår i Oslo. 
 
Vi har utover styret hatt 26 tillitsvalgte fordelt rundt om i landet i 2017: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fagkomite Oslo Fagkomite Bergen 

Lina Cekaite Turid Helen Felli Lunde 

Harrieth Lundberg Ida Marie Rundgren 

Markus Dietrich  
Edvarda Wevling Matre  Fagkomite Stavanger 

Hanne Grøgaard Harald Knutsen 

Halvor Lauvstad Holen Dina Rolfsvåg 

Terje Lund Marthe Blikra 

 Live Egeland Eidem 

 Kristin Aaser Lunde 

Fagkomite Trondheim 

Helga Ertesvåg Fagkomite Tromsø 

Anna Synnøve Røstad 

Nordgård Line Bøe Setså 

Tonje Haukaas Hogne Abrahamsen 

Lilja Brekke Runar Gjerp Solstad 

Marianne Teigen Ernst Kloosterman 

Gary Chinga Carrasco Eva Bjørkeng 

 



Tekna Biotek har i år hatt høyt aktivitetsnivå. Vi har vært involvert i rekordmange arrangementer. Vi 
har hatt samarbeid med flere grupperinger deriblant Tekna Helse og Teknologi, Tekna Forskerne og 
Tekna Klima.  
 
Tekna Biotek har også i år vært tilstede på flere karrieredager,på Norsk biokjemisk vintermøte og 
Cutting Edge-festivalen i Oslo, hvor det ble vervet flere nye Tekna-medlemmer. Vi har avholdt flere 
populærvitenskapelige arrangementer som har vært et ledd i å nå vårt mål om å gjøre bioteknologi 
mer kjent for allmennheten.   
 
Årets strategisamling ble avholdt i Trondheim og vi hadde en spennende befaring på Papir- og fiber 
instituttet (PFI), hvor vi ble både inspirert og lærte mye. Hoveddiskusjonen i løpet av selve 
strategisamlingen gikk på å se på hvilke politiske saker vi skal fokusere på de neste to årene. Vi hadde 
også en diskusjon rundt rapporten fra Helsedatautvalget, hvor det viste seg at Tekna Biotek synes 
dette var en viktig sak og ønsker at Tekna skal sende inn et høringssvar.  
  
Tekna Biotek har i 2017 gjennomført 19 arrangementer der 4 av dem har vært i samarbeid med en 
eller flere andre arrangører. Vi har levert inn svar på to høringer og har vært tilstede på flere 
nysatsinger innen Life Science i Oslo.  

 
Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) 
Tekna Biotek har bidratt til en større debatt om vvordan vi skal få opp en næring innen livsvitenskap i 
Norge. Den ble arrangert på Cutting Edge-festivalen under Oslo Innovation Week i Forskningsparken i 
Oslo. Debatten var svært godt besøkt og aktørene kom opp med flere tiltak om hvordan dette burde 
gjøres. Dette ble gjort i samarbeid med politisk seksjon i Tekna.  
Tekna Biotek representerte også i år Norge under European Biotech Week.  Den siste uken i 
September arrangere vi i denne forbindelse bioteknologi-arrangementer i Oslo, Stavanger og 
Trondheim-.  
 

 
 

Seminaret om Biodrivstoff, september 2017 
 
 
 
 



Alle arrangementer:  
 

Arrangement Dato Sted Antall 

Career day for BE chemistry 
in Stavanger 

21.03.2017 12:00 Stavanger 250 

Tekna Biotek - Karrierekveld 05.04.2017 19:00 Tromsø 37 

Oslo Cancer Cluster -Tour 20.04.2017 17:00 Oslo 33 

Bioteknologi i framtiden 24.04.2017 17:00 Oslo 59 

Medisinsk bruk av 
bioteknologi 

25.04.2017 18:00 Trondheim 77 

Mat og biotek for bedre 
klima 

03.05.2017 08:00 Oslo 28 

Oxytocin og Open Access: 
Forskning til folket (og 
forskere)! 

03.05.2017 16:30 Bergen 20 

Årsmøte i Tekna Biotek 11.05.2017 18:00 Oslo 7 

Homo Perfectus 11.05.2017 18:00 Oslo 140 

Karrierekveld og 
sommeravslutning 

08.06.2017 17:00 Oslo 55 

Mat og biotek 25.09.2017 19:00 Stavanger 17 

Biodrivstoff 25.09.2017 19:00 Oslo 139 

Bioteknologi for økt 
utnyttelse av restråstoff 

26.09.2017 18:00 Trondheim 79 

Are YOU Biotek 03.11.2017 08:00 Stavanger 12 

Startups i Oslo: Hva skjer på 
biotek-feltet? 

22.11.2017 17:00 Oslo 54 

CRISPR-cas9: Teknologi, 
biosikkerhet og bærekraft 

22.11.2017 19:00 Tromsø 40 

  
 
 

 
Nanocellulose fra befaring på Papir og Fiberinstituttet 



 
Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017 
 
Vi opplever at det er en voksende interesse for våre arrangementer og vi ser at vi har gode 
nettverksarenaer når vi legger opp til dette. Vi har hatt aktive og dyktige tillitsvalgte i alle regioner og 
flere av komiteene har blitt betydelig styrket det siste året. Vi mangler fortsatt rekruttering til et par 
av fagkomitéene og har lagt konkrete planer for hvordan vi skal få til dette.  
Fagnettverket opprettholder den høye faglige kvaliteten med de midlene vi har til disposisjon. Det 
har vært fokus på å holde kostnadene på et lavt nivå, men med minst like høy faglig aktivitet.  
 
Et klart fokus på synlighet, verving og tilstedeværelse har resultert i en markant økning i antall 
medlemmer i faggruppen – en hyggelig tilbakemelding for de aktive. 
 

Prioriteringer og utfordringer i 2017 
 
Vi ønsker å fortsette å samarbeide med andre nettverksorganisasjoner innen bioteknologi og også 
fortsette det fine samarbeidet med de andre faggruppene.  Vi vil jobbe videre med å bygge nettverk 
og være synlige i samarbeidet med resten av Tekna som organisasjon.  
 
 
 
 
 


