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Eskilstuna

Från landets verksamhetschefer inom klinisk fysiologi
Till minister Helene Hellmark Knutsson utbildningsdepartementet
och Kenth Nauclér, regeringens särskilde utredare.
Specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för
framtidens hälso- och sjukvård Dir 2017:86

Vi undertecknade verksamhetsföreträdare för klinisk fysiologi har tagit del av utredningens direktiv
och önskar uppmärksamma ett gemensamt identifierat starkt behov av specialiserade biomedicinska
analytiker (BMA) inom klinisk fysiologi. För att utveckla och effektivt omhänderta en ökande
efterfrågan på diagnostiska undersökningar, bedömer vi att reglerad specialisering, med höga kvalitetsoch utbildningskrav, är en förutsättning för att tillgodose detta behov och vidarutveckla denna för
Sverige unika yrkesgrupp.
Utredningen avser i sin nuvarande utformning att se över utbildningen till specialistsjuksköterska för
att denna ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov. I direktivet anges motiv som
rekryteringssvårigheter, och svårigheter att fylla utbildningsplatserna.
Regeringen konstaterar att hälso- och sjukvården blir allt mer specialiserad och kvalificerad. Framsteg
inom medicin och medicinteknik gör att mer avancerad diagnostik och behandling blir möjlig, vilket i
sin tur gör att behov av mer specialiserad personal ökar.
Förutom sjuksköterskor nämns också behovet av att utreda specialistutbildning för
röntgensjuksköterskor, men man har inte beaktat att behovet är minst lika stort för BMA. Många
bildgivande verksamheter fordrar redan idag en samverkan mellan röntgensjuksköterskor och BMA
och behovet av båda yrkeskategorierna är stor i hela landet.
Det råder stor brist på BMA inom klinisk fysiologi, och tydliga insatser krävs för att öka intresset för
utbildningen och yrkets karriärmöjligheter. I utredningen anges motiv som möjlighet till
vidareutbildning för att säkerställa att sjuksköterskor ska stanna inom yrket, och även ge möjlighet till
god arbetsmiljö och löneutveckling för yrkesgruppen, vilket i minst lika hög utsträckning också gäller
BMA.
En biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi arbetar mycket självständigt med ett stort antal
undersökningar på en hög medicinteknisk och diagnostisk nivå. Arbetets karaktär ger möjlighet till
utveckling inom exempelvis metodansvar, forskning och förbättringsarbete, med fokus att garantera
god undersökningskvalitet och reproducerbarhet.
Det är just dessa moment inom yrket som belyser behovet av en formaliserad kompetensutveckling,
såväl vetenskapligt som erfarenhetsmässigt för BMA.
Vi förespråkar en specialistutbildning med krav på en grundläggande vetenskaplig kompetens, vilken
kan genomföras efter en viss yrkeserfarenhet efter grundexamen. Specialist-BMA-tjänster, utan
definierad utbildningsnivå, har inrättats på vissa kliniker. För att undvika spretighet i
yrkesdefinitionen, vore det av stort värde att skapa samverkan på nationell nivå gällande
specialistutbildning för BMA.
Vi yrkar därför på ett tilläggsuppdrag för ovanstående utredning, för yrkesgruppen biomedicinska
analytiker inom klinisk fysiologi.
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