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Minnesanteckningar från möte med 
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8 november 2011 

 

 

Närvarande: Lotta Arnäs (RHP), Anna-Lena Sundqvist-Persson (RFM), Heléne 

Kjellström (RFKF), Inga-Lill Sparr (RKKT) och Anne Berndt (Vårdförbundet) 

 

Mötets syfte: Att ”återetablera” kontakten mellan Riksföreningarna och Vårdförbundet. 

Anne Berndt är ny förbundsombudsman med ansvar för biomedicinska analytiker och 

vill informera och informeras om det som är aktuellt i respektive organisation. Mötet är 

informellt. 

 

 Presentation: Vi började med presentationsrunda. Lotta Arnäs är ny ordförande 

i Riksföreningen för histopatologi och har inte träffat övriga deltagare tidigare. 

 

 Samverkan med IBL: Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) 

har för diskussioner med framför allt RKKT, men också RFKF om utökat 

samarbete. Inga-Lill berättade om behovet av breddning inom RKKT men också 

vikande medlemssiffror och svårigheterna att engagera medlemmar till den egna 

styrelsen som var motivationen till kontakten mot IBL. Under 2010/2011 hölls 

flera möten men nuläget är att RKKT och IBL ska bilda en arbetsgrupp för att se 

över alternativ, möjligheter men också konsekvenser. Heléne kommenterar att 

RFKF avvaktar tills vidare och ser RKKT:s arbete som pilotprojekt. 

 

 Medlemsregister: RKKT, RFKF och RHP använder sig av medlemsregistret 

Robin genom Vårdförbundet. Man har litet olika erfarenheter av registret; 

sökfunktionerna är inte bra, registret samkörs inte mot befolkningsregistret och 

adresser/e-postadresser måste ändras manuellt. RFKF:s  första utskick av 

medlemsavgift hade gått ut med rubriken ”påminnelse” vilket hade orsakat en 

del problem. 

 

 Nätverk: RKKT har genom sina 25-30 kontaktombud ett bra nätverk nationellt 

och sprider information via dessa. Kontaktombuden bjuds in till årliga träffar. 

 

 Avtal mellan Riksföreningarna och Vårdförbundet: RFKF har reviderat sitt 

avtal 2010. Heléne påpekar att tidigare har Riksföreningen varit remissinstans 
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men är numera endast rådgivande. Övriga ordförande är inte säkra på när avtalen 

har reviderats. Inga-Lill informerar att RKKT har fått brev från Sineva Ribeiro 

(förbundsordförande) med information om att en ny organisation ska arbetas 

fram under hösten och att hon föreslår ett möte i februari 2012. Då vi inte vet 

helt säkert om denna inbjudan gäller samtliga Riksföreningar ska Inga-Lill 

föreslå ett gemensamt möte med Sineva i februari. 

 

 CPD (Continuing Professional Development): Anne deltar i EU-projektet 

EucoLABS som har som syfte att kartlägga hur kompetensutveckling 

dokumenteras inom EU och ta fram utkast på gemensamt elektroniskt 

dokumentationssystem. Projektet är halvvägs och slutrapport kommer att lämnas 

i september 2012. Dokumentering av CPD är viktigt för biomedicinska 

analytikers livslånga lärande, för de krav som ställs på arbetsgivares 

tillhandahållande av kompetensutveckling enligt ackreditering men också som 

verktyg vid lönesamtal. Idag varierar kraven på CPD inom EU, allt från 

regelbundet samlande av poäng för att behålla registrering till inga krav alls. 

 

 Yrkesetisk kod: Vårdförbundet och IBL har gemensamt reviderat den etiska 

koden för biomedicinska analytiker med den internationella Code of Ethics som 

underlag. Den reviderade koden är anpassad efter våra förhållanden. Foldern 

med koden har skickats till alla medlemmar i både IBL och Vårdförbundet 

tillsammans med ett följebrev från Ewa Grodzinsky (ordförande, IBL) och 

Sineva Ribeiro. Den etiska diskussionen ska fortsätta genom framtagande av 

arbetsmaterial och aktiviteter kopplat till det. 

 

 Arbetsbeskrivning: Lotta tar upp en diskussion om arbetsbeskrivningar och 

befattningsbeskrivningar. Efter att ha gått ett trainee-program på Sahlgrenska 

under ett års tid där hon fick fördjupad kompetens inom alla discipliner 

förändrades inte hennes arbetsbeskrivning. På Sahlgrenska använder man 

samma skrivning till samtliga biomedicinska analytiker oavsett ansvarsområde 

eller funktion. Vi diskuterar hur det ser ut hos andra arbetsgivare men vi vet inte 

säkert vilka krav man kan ställa för en sådan beskrivning. Vi tar med oss frågan 

och tar upp den till diskussion vid nästa möte. 

 

 Kompetensbeskrivning: Anne har stött på Socialstyrelsen angående 

kompetensbeskrivning för biomedicinska analytiker. Socialstyrelsen har tidigare 

meddelat att man inte längre tar fram dessa dokument men två 

kompetensbeskrivningar för socialt arbete finns i produktion. IBL har diskuterat 

kompetensbeskrivning tidigare och kommer att återkomma till det. 

 

 Diagnostisk partner: På NML-kongressen i Köpenhamn 13-15 september hade 

man ett block om biomedicinska analytiker som Diagnostiska Partners. Man 

berättade om två projekt där biomedicinska analytiker ingått i det dagliga arbetet 

på en akutmottagning och en neurologisk avdelning och hur personlig kontakt 

och information bidragit positivt till patientflödet. Anna-Lena berättar att i 

Sundsvall har man genomfört liknande projekt med mycket goda resultat. Anne 

anser att detta arbete vore lämpligt för presentation på Världskongressen i 

Berlin, 18-22 augusti 2012. 
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 Eget företagande: Biomedicinska analytiker som egna företagare är inte så 

vanligt förekommande men Histocenter i Göteborg är ett exempel. I Sundsvall 

fanns ett privatlab för EKG- och hjärtultraljudsundersökningar för några år 

sedan. Vi diskuterar vilka olika möjligheter som skulle kunna finnas för 

företagande, det är ett intressant och spännande område som skulle kunna 

utvecklas mycket mer. 

 

 Riksföreningskonferens 7-8 december: Samtliga Riksföreningar är inbjudna 

till konferens på Villa Breivik på Lidingö och ordförandena hoppas på att kunna 

få fram två deltagare per förening. Stefan Lundberg (ansvarig för 

Riksföreningarna) kommer förbi och informerar ytterligare och hälsar alla 

välkomna. 

 

 Pilotprojekt doktorander: Kristina Malm-Janson kommer förbi snabbt och 

informerar om ett pilotprojekt som riktar sig mot doktorander och vill ha 

namnförslag på personer som anställt disputerad biomedicinsk analytiker. 

 

 Mötet avslutas: Vi känner oss nöjda med de diskussioner vi haft och den 

kontakt vi återetablerat. Flera av oss kommer att mötas på 

Riksföreningskonferensen och Inga-Lill återkommer då med information om 

februarimöte med Sineva Ribeiro. 

 

 

Vid pennan, 

 

Anne Berndt 


