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Styrelsen har haft fem sammanträden under året och har skickat ut tre stycken medlemsbrev, ett
vårutskick, ett höstutskick och ett specialutskick inför årsmötet. Utskicken sändes per e-post till samtliga
medlemmar samt finns att läsa på föreningens hemsida, www.sfnfa.net.
Årets utbildningsdagar anordnades av kollegorna i Umeå den 20-21 september. I samband med detta
genomfördes föreningens årsmöte.
Vi har fått en remiss under året från socialdepartementet som handlade om legitimation för
cytodiagnostiker. Styrelsen svarade på remissen och både remiss och svar finns att läsa i arkivet på
föreningens hemsida. Vi var eniga med IBL och Vårdförbundet om att inte bryta ut enskilda grupper för
egna legitimationer.
I januari skaffade sig föreningen ett organisationsnummer från skatteverket.
Vi samarbetade med IBL och andra riksföreningar för biomedicinska analytiker kring IBL: s Biomedicinska
analytiker dagar som skulle äga rum i samband med Vårdstämman på Stockholmsmässan den 18-19 april.
Arrangemanget blev tyvärr inställt på grund av för få anmälda deltagare.
Resultatet av högskoleverkets granskning av kvalitén i grundutbildningar inom medicin och vård vid svenska
universitet och högskolor sammanfattades i en rapport. Högskoleverket vänder sig mot att KI och
universiteten i Umeå och Örebro ger två skilda program för en och samma examen, utbildningsprogrammen
med inriktning mot laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. De rekommenderar därför universiteten att
utveckla ett utbildningsprogram som leder till generell kompetens för biomedicinsk analytikerexamen. Detta
kan leda till att den biomedicinska analytikerutbildningen med inriktning fysiologi tas bort helt. Det kan i sin
tur leda till en brist på biomedicinska analytiker med kompetens inom och intresse för klinisk fysiologi,
neurofysiologi, och nuklearmedicin. Styrelsen har under året försökt hålla sig uppdaterad om vad som
händer med utbildningen och har deltagit vid möten med bland annat IBL för att bevaka vårt intresse.
Föreningen har under året haft 116 betalande medlemmar.
Stipendier har delats ut till 19 medlemmar för totalt 14 000 kronor.
Medlemmarna har fått stipendier till följande kurser och kongresser.
•
•
•
•

8th OSET Congress, Montecatini Terme, Italien, 11-15 juni 2007
Nationella Utbildningsdagar, Umeå 20-21 september 2007
International Society of Intraoperative Neurophysiology, Lucerne, Schweiz,
15-17 november 2007
Studiebesök på Epilepsicenter, Sandvika, Norge, 25 april 2008

Reseberättelserna finns att läsa på föreningens hemsida, www.sfnfa.net.
Huddinge den 28 augusti
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