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Kära medlemmar! 
 

Hösten går mot sitt slut och vi närmar oss ett nytt år. Med höstutskicket 
bifogas årsmötesprotokollet. På årsmötet diskuterade vi bland annat 
högskoleverkets kritik mot biomedicinska analytikerutbildningen med inriktning 
mot klinisk fysiologi. Utbildningsprogrammen vid universiteten i Stockholm, 
Örebro och Umeå godkändes inte. Granskningsgruppen har givit förslag till 
åtgärder och uppföljning ska ske. Enda utbildningsort som fick godkänt är 
Göteborg.  
 
Vi som yrkesgrupp är fram för allt delaktiga i den verksamhetsförlagda 
utbildningen för studenterna. För att den ska få en högre status är det bland 
annat viktigt att de som handleder studenterna har en handledarutbildning. 
Diskussion fördes om problemet att som biomedicinsk analytiker få plats på 
sådan utbildning, där främst sjuksköterskor prioriteras. Högskoleverket tycker 
att metoder för att säkra kvalitén av den verksamhetsförlagda utbildningen 
behöver utvecklas. Det handlar bland annat om hur vi bedömer studenternas 
kunskaper. Inhämtad kunskap i en teoretisk kurs kan lätt bedömas med hjälp av 
en skriftlig tentamen. Hur bedömer vi studenternas praktiska kunskaper, deras 
bemötande och samarbetsförmåga?   
 
Therese Hedin från Gävle berättade att vi deltar i diskussioner med IBL och 
andra riksföreningar för BMA angående specialistutbildning för biomedicinska 
analytiker. Har ni synpunkter och idéer, kritik eller förslag till hur ni tycker att 
utbildningen för biomedicinska analytiker ser ut eller borde se ut så skicka er 
synpunkter i ett mail till therese.hedin@lg.se. Vi vill veta hur ni som handleder 
studenterna tycker att den verksamhetsförlagda utbildningen fungerar. Vad kan 
bli bättre? Är kraven tillräckligt höga, eller för höga? Studenterna är våra 
blivande kollegor, det är dem vi ska rekrytera, de är vår framtid. Hur tycker du 
att utbildningen ska se ut, var med och påverka! 
 



Vi fick även en fin presentation av föreningens historik som Catarina Färnstrand 
i Uppsala sammanställt. Historiken finns på föreningens hemsida www.sfnfa.net. 
 
Bilder och berättelser från föreläsningar och samvaro i Italien presenterades 
också av Margareta Grindlund och Berit Lindgren från Uppsala som deltog vid 
årets OSET-kongress. Det var ett tjugotal svenskar på plats i Toscana i juni då 
kongressen hölls. OSET-kongressen återkommer var fjärde år och är ett 
suveränt arrangemang som riktar sig direkt till oss biomedicinska analytiker inom 
neurofysiologi. Möt kollegor från hela världen, njut av spännande föreläsningar 
och härliga omgivningar, se fram emot nästa OSET-kongress som går av stapeln i 
Tyskland år 2011!  
 
Inför det nya året vill vi uppmana samtliga medlemmar att det är dags att betala 
in medlemsavgiften för 2008. Medlemsavgiften är 150 kr och den betalas in på 
plusgironummer 68 39 16-1 senast den 31 januari. Glöm inte att skriva ditt 
namn på plusgiroblanketten eller på raden för meddelanden om du betalar via 
Internet. Observera att ni inte får något inbetalningskort utan de uppgifter ni 
behöver står ovan. För att vi ska kunna jobba aktivt och bidra till att så många 
medlemmar som möjligt ska kunna åka på utbildningsdagar, kurser och 
kongresser, genom att få stipendium från föreningen, krävs att alla betalar in sin 
medlemsavgift.  
 

Om du mottagit stipendium ska reseberättelsen skickas per e-post till 
ulrika.arnersten@karolinska.se senast en månad efter användandet av stipendiet. 
Läs gärna riktlinjerna för reseberättelser som finns i policydokumentet på 
hemsidan under sidan arkiv. Reseberättelserna kan ni ta del av på föreningens 
hemsida www.sfnfa.net.  
 

Det finns ett par höjdpunkter under det kommande året. Under våren kommer 
det arrangeras Biomedicinska Analytiker dagar den 8-9 maj. Vi ska få besöka 
Skövde och Billingehus. Dagarna är ett samarrangemang mellan IBL och 
riksföreningar för biomedicinska analytiker där bland annat vår förening deltar. 
Skövde har ett nystartat sömnlaboratorium och vi har bjudit in föreläsare som 
ska fördjupa vår kunskap i detta ämne. Många andra ämnen kommer självklart 
också finnas med på föreläsningsprogrammet. Vi kommer troligtvis också ha 
någon form av utställningsbord där vi visar upp vår förenings verksamhet och 
varför det är så spännande att jobba med neurofysiologi! Mer information om 
dessa dagar kommer i vårutskicket och på föreningens hemsida, www.sfnfa.net. 
 
För er som är intresserade av sömn går även den ”Svenska Sömn Medicin 
Kongressen” av stapeln den 2-4 april, även detta sker i populära Skövde.  
Ni hittar mer information på www.sfss2008.se. 



I samband med årsmötet så fick vi reda på att Norge och Trondheim har valt att 
skjuta på det Nordiska mötet i Klinisk Neurofysiologi till 2009. Av den 
anledningen måste vi redan nästa år ordna med egna Nationella Utbildningsdagar. 
Trots kortare varsel än väntat så ställer våra kollegor i Lund/Malmö upp och 
arrangerar utbildningsdagarna den 9-10 oktober 2008 vilket vi är mycket 
tacksamma för! Det blir två dagar att se fram emot, så skriv upp datumet i era 
kalendrar redan nu. Något program finns inte tillgängligt ännu men vi kan lova att 
det smids planer i söder som ni absolut inte får gå miste om. Information om 
program, festligheter och anmälan kommer i vårutskicket och på föreningens 
hemsida, www.sfnfa.net.   
 

För att få större chans att, med hjälp av ett extra tillskott i kassan, få besöka 
kurser och kongresser så kan man som medlem söka stipendium. Förutom 
föreningens stipendier kan ni söka stipendier av Vårdförbundet och IBL, 
Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap. Information om deras 
stipendier finns på deras hemsidor www.vardforbundet.se och www.ibl-inst.se. 
På föreningens hemsida under rubriken stipendium finns ett ansökningsformulär 
som fylls i och skickas till följande adress senast den 15 april. 
 

Svensk förening för Neurofysiologianalytiker c/o Ulrika Arnersten 
Neurofysiologiska klinken C1-78 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge  
141 86 STOCKHOLM 
 

 
Till sist vill vi i styrelsen önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
  
Med vänliga hälsningar styrelsen  
genom ordförande 
 

                                     
 


