Årsrapport från associerade medlemmars (BMA) representant 2016
Den 15:e april är Biomedicinska analytikers yrkesdag och den uppmärksammades även i år på olika
håll i landet. i Västra Götaland anordnades en utbildningsdag där bl a Vårdförbundets ordförande
Sineva Ribeiro och IBL:s ordförande Agneta Colliander talade på tema kompetensförsörjning och
karriärutveckling.
Diagnostikforum som årligen arrangeras av IBL och är en mötesplats för Biomedicinska analytiker
hölls i september i Örebro. Historiskt sett har detta varit ett forum mest för laboratoriemedicin men
numera finns även många programpunkter för Klinisk Fysiologi.
I samband med Diagnostikforum anordnades även en konferens för chefer och ledare inom Klinisk
Fysiologi och Laboratoriemedicin (Ledarforum). Tema för konferensen var ”Vem gör vad på
framtidens laboratorium”. Utifrån det faktum att en del arbetsgivare har svårigheter att få tag på
utbildade biomedicinska analytiker diskuterades frågor som: Vem ska vi anställa? Vilka
arbetsuppgifter kan utföras av en annan yrkeskategori? Är det för få som vill bli biomedicinsk
analytiker? Är det för få som examineras? Är yrket inte tillräckligt känt och attraktivt? Saknas det
karriärmöjligheter?
Även frågan om specialistutbildning för BMA diskuterades. IBL och Vårdförbundet arbetar
tillsammans för att driva frågan nationellt. Till dess att en sådan utbildning är på plats är
uppmaningen till verksamheterna att fundera över hur man ser på verksamhetens behov av
kompetensutveckling för BMA, t ex hur stor andel som bör ha en påbyggnadsutbildning på lägst
magisternivå. Redan idag finns möjligheter att ta en magisterexamen genom befintliga
universitetsutbildningar och man behöver i verksamheterna fundera över hur man underlättar och
stimulerar till vidareutbildning.
Deltagande på Ledarforum rekommenderas varmt för verksamhetschefer och enhetschefer från
Klinisk Fysiologi då det ger en möjlighet att beskriva våra behov av bemanning och kompetens.
För övrigt pågår på olika håll i landet arbete med kompetensstegar och karriärvägar. En uppmuntran
att dela med sig av dessa goda exempel t ex på SFKF:s hemsida har riktats till det nätverk med BMArepresentanter som utsetts av Klinisk Fysiologiska verksamheter i landet.
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