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Vårutskick 2008
Kära medlemmar!
Våren är här och så ett medlemsutskick med den! I brevet kan ni bland annat läsa om årets
höjdpunkt, våra utbildningsdagar som kollegorna i Lund/Malmö arrangerar, samt det aktuella
läget för vad som händer med vår utbildning.
För ett par veckor sedan var jag i kontakt med representanter från KI och Örebro universitet
för att få en uppfattning om hur läget är för den biomedicinska analytikerutbildningen med
klinisk fysiologi som inriktning. KI, Umeå och Örebro Universitet fick sina utbildningar
underkända när Högskoleverket (HSV) gjorde sin granskning förra året. Det innebär att de inte
får starta utbildningen till hösten. De fick några månader på sig att omstrukturera utbildningen
och försöka tillmötesgå de synpunkter och förslag som HSV hade vid sin granskning för att
sedan genomgå en ny granskning. Den nya granskningen ska vara klar i december 2008. Problemet
med den nya granskningen är att om de blir underkända i den så förlorar de även examensrätten
för generalistutbildningen. På grund av det har KI och Umeå valt att inte genomgå någon ny
granskning, vilket ni kan läsa om lite längre ner.
Det har varit ett stort missnöje från universitetens sida kring hur granskningen gått till men det
har inte hjälpt med protester i form av brev och synpunkter från universiteten, verksamheterna
eller riksföreningarna inom de berörda specialiteterna.
Göteborgs universitet fick sin utbildning godkänd mycket tack vare att de har ett gemensamt
intag när man söker till biomedicinska analytikerutbildningen. Det har kommit fram i
efterhand när Örebro frågat om dem kan kopiera Göteborgs utbildning att "den egentligen inte
heller borde ha varit godkänd, så det är ingen lösning". "De kommer inte klara nästa granskning
om några år, så det är inget att kopiera". (HSV:s kommentarer)
HSV vill att man ska ha en bredare utbildning där man nuddar vid allt men inte dyker ner på
djupet någonstans. De vill alltså inte se någon separat utbildning med inriktning klinisk fysiologi
utan tycker att det räcker med några få veckor klinisk fysiologi i generalistutbildningen för att
man ska bli "bred" och kunna söka jobb inom vilken labbspecialitet som helst. Det skulle för vår
del innebära ett ännu kärvare rekryteringsläge och en betydligt längre upplärningsperiod vid
nyanställningar av BMA som gått en sådan utbildning.
Det finns även förslag om att skapa en helt ny yrkeskår och en ny utbildning där man på något vis
ska mixa röntgensjuksköterskorna med biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi och kalla
oss något helt nytt. En sådan ny utbildning kan kanske komma till stånd inom 5-10 år om man ska

få examensrätt och legitimationsrätt. Det har inletts ett intensivt arbete med att samla
information om hur utbildningarna ser ut på olika orter idag samt att försöka ta fram förslag till
hur en framtida utbildning skulle kunna se ut. Vi i styrelsen har bland annat träffat
studerandrepresentanter och representanter från andra riksförningar inom berörda områden, på
initiativ från Vårdförbundet, för att diskutera för och nackdelar med en ny utbildning.
Umeå och KI lägger ner sin inriktning mot klinisk fysiologi. De kommer att lägga in några få poäng
klinisk fysiologi i generalistutbildningen. Sedan ska man troligtvis kunna välja att ha klinisk
fysiologisk placering under sin verksamhetsförlagda utbildning.
Örebro har skickat in sina dokument för att HSV åter ska få granska dem. De har ändrat till ett
gemensamt intag när man söker och kör sedan två profiler från termin 3, precis som Göteborg.
De har som ambition att starta sin utbildning till hösten 2008 eftersom HSV inte kan lämna
besked om granskningen förrän i december 2008. Därför ser de sin chans att få in ytterligare en
kull med studenter i systemet innan de troligtvis får nedläggningsbesked från HSV. De som
påbörjat utbildningen får nämligen göra klart den.
Så är läget för tillfället. Vi fortsätter att bevaka utvecklingen och deltar så flitigt vi kan i
diskussioner kring en ny utbildning. Detta för att se till att neurofysiologin inte glöms bort och
får en ännu mindre del i en kommande utbildning än vad den har idag. Har ni funderingar,
synpunkter, förslag, hör av er via e-post till ulrika.arnersten@karolinska.se. Vi vill veta vad ni
tycker och känner inför framtiden!
IBL: s biomedicinska analytiker dagar arrangeras i Skövde den 8-9 maj i samverkan med olika
riksföreningar för biomedicinska analytiker. Vår förening bidrar med tre föreläsare inom
området sömn. Vi har även med oss postrar för att presentera vad vi gör för undersökningar
inom klinisk neurofysiologi. Vi har också en demoapparat med oss för att erbjuda deltagarna att
få sina nervledningshastigheter uppmätta. Vi hoppas på två givande dagar!
Till hösten kan vi sedan se fram emot Nationella utbildningsdagar i Neurofysiologi som våra
kollegor i Lund/Malmö arrangerar! Utbildningsdagarna startar torsdag morgon den 9 oktober och
avslutas fredag eftermiddag den 10 oktober. Till utbildningsdagarna bjuds även in ingenjörer som
är medlemmar i Nordisk förening för teknisk neurofysiologi.
Inbjudan, preliminärt program, anmälningsblankett samt hotellista bifogas vårutskicket.
Informationen kommer även att läggas upp på föreningens hemsida www.sfnfa.net i nästa vecka.
Vi kan se fram emot två roliga dagar i Lund med spännande föreläsningar och en mumsig
festmiddag!
Föreningens årsmöte kommer att hållas i samband med utbildningsdagarna i Lund. Kallelse till
årsmötet bifogas detta brev. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två
månader före årsmötet, närmare bestämt senast den 10 augusti. Ni kommer i god tid innan
årsmötet få ett utskick med dagordning, förslag till tillägg i stadgarna, ekonomisk rapport och
verksamhetsberättelse för 2007.

Det finns flera möten under året som kan vara av intresse för många av er att delta vid.
Svensk förening för Klinisk Neurofysiologi ordnar ett par utbildningsdagar i Örebro till hösten
den 11-12 september. Det finns inget program eller någon information om anmälan ännu men den
ska dyka upp inom kort på deras hemsida, www.svenskneurofysiologi.se.

8th European Congress on Epileptology arrangeras i Berlin den 21-25 september. Information om
den kongressen hittar ni på www.epilepsyberlin2008.org.
För dem som arbetar med kortikal stimulering finns en intressant kongress till hösten i Tyskland.
3rd International Conference on Transcranial Magnetic and direct Current Stimulation,
Goettingen, Tyskland den 1-4 oktober. Information om kongressen finns på
www.akmcongress.com/tms08/.
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 från föreningen.
På föreningens hemsida under sidan stipendium finns ett ansökningsformulär som fylls i och
skickas till följande adress senast den 15 april alternativt 15 oktober beroende på när på året
man vill åka.
Svensk förening för Neurofysiologianalytiker c/o Ulrika Arnersten
Neurofysiologiska klinken C1-78
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 STOCKHOLM
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. Medlemsavgiften är 150 kr och betalas in på
postgironummer 68 39 16-1 senast den 31 januari varje år. Glöm inte att skriva ditt namn på
postgiroblanketten eller på raden för meddelanden om du betalar via Internet. Vi saknar
fortfarande inbetalning från ca 40 medlemmar i år så var snälla att kontrollera att ni betalat er
medlemsavgift. Som medlem får man även billigare kursavgift till utbildningsdagarna i Lund!
Under våren har vi fått en remiss från Vårdförbundet gällande ”Åtgärdsplan för klinisk
forskning”. Hela remissen kommer att finnas tillgänglig från och med nästa vecka, för den som
vill läsa, på föreningens hemsida www.sfnfa.net under sidan arkiv. Detsamma gäller vårutskicket
och all bifogad information. Ni hittar det på föreningens hemsida från och med nästa vecka.

Med det vill vi önska er alla en fortsatt trevlig vår och en härlig sommar!
Med vänliga hälsningar styrelsen
genom ordförande

