Föreningen för Biomedicinska analytiker inom Neurofysiologi
Historik
42 år har gått sen vår förening startade - mycket har hänt och åren har gått fort. Själv började
jag som nyutexaminerad ”lab ass” köra EEG i augusti 1967. Då fanns det och 1 st 8 kanalig
och 2 st 16 kanaliga Elema Schönander analoga pennskrivarmaskiner där allting ställdes in
manuellt. Det var rassel i pennorna varje gång patienten förde sig, många barn tyckte att det
var roligt att bita ihop käkarna för det rasslade så! – för att inte tala om när någon fick ett
anfall. När bläckstrålemaskinerna kom blev det väldigt tyst i rummet och man måste titta på
EEG -’ för att se vad som hände. Sen har de olika analoga EEG maskinerna avlöst varandra
innan vi nått dit vi är i dag med helt digitala system.
Från början körde vi bara EEG men i början av 70-talet fick vi i Uppsala känna på hur det var
att köra lite ledningshastigheter och därifrån har vi utvecklats till de Biomedicinska analytiker
vi är idag!
Det var så här det startade:
Här är det allra första protokollet som fördes vid mötet den 22 nov 1965 nere i Lund.
Tyvärr vet jag inte hur många de var som samlades men jag vet att föreningen nere i söder var
väldigt aktiv.
Dr Ilmar Sulg är en neurofysiolog som disputerade på ämnet EEG-frekvensanalys och han var
hela tiden en drivande kraft för att det skulle bli en aktiv förening. Första gången jag hörde
talas om att det fanns en förening för ”Lab-assar” (som det då hette) var omkring 1969.
Föreningen hade då årligen sina årsmöten (utbildningsdagar) i Malmö eller Lund omkring
Mårten dagen och bjöd alltid på Mårten middag med svartsoppa och gås.
Det var så här det startade:
Protokoll fört vid ett informellt möte mellan EEGassistenter från södra Sverige den 22/11 1965.
§1
Vid en informell EEG-sammankomst i Lund beslöts att bilda en förening för EEG-assistenter
i södra Sverige.
§2
Deltagarna vid sammankomsten beslöt att tillsätta en interimsstyrelse bestående av
Ordf. May Gustavsson, Lund
v. ordf. Margareta Lindgren, Hälsingborg
sekr. Birgit Olsson, Lund
§3
Medlemmarna beslöt att åter samlas till våren 1966
§4
Interimsstyrelsen fick i uppdrag att komma med förslag till stadgar, medlemsavgift mm.
§5
Till sammankomsten hade inbjudits danska EEG-assistenterföreningen. Doc Ingvar höll
föredrag med bilder om EEG och cerebralt blodflöde. Dr Sulg pratade om polygrafi.

Som avslutning bjöd AB Elema Schönander på landgång och öl.
Birgit Olsson
Sekr.

justeras:
M. Gustavsson
Ordf.

Nästa möte hölls den 1:a dec 1965
Föreningen döptes till Södra Sveriges EEG-Assistentförening.
Ändamålet:
Att samla personal vid de olika EEG-laboratorierna för fortbildning och diskussioner
Att avhålla möte minst en gång varje halvår, varvid lämpligen ett föredrag bör ordnas och då
medlemmarna informeras om nyheter inom yrket, litteratur, mm.
13 maj 1966
Dr Ilmar Sulg (neurofysiolog som disputerade på ämnet EEG-frekvensanalys) är pådrivande
för att få en aktiv förening. Årsavgift 25 kr/år, möten 2 ggr/år.
2 juli 1967
Brev med inbjudan skickades till EEG-labbet i bl a. Göteborg. Ingrid Gamstorp föreläste om
EEG på barn.
8 juni 1968
Föreslås utbyte mellan personal på olika EEG-lab. Särtryck av David Ingvar om hjärndöd.
(Diagnostiserades på den tiden med hjälp av EEG).
22 nov 1968
Information från olika lab runt om i Europa samt påminnelse om EEG-kongress i San Diego,
I London gjorde man sphenoidalregistreringar samt mikrofilmade kurvor!
EEG-kurs i London med efterföljande examen.
23 maj 1969
Styrelsebeslut om att uppvakta vid pensionering av medlem!
6 juni 1970
Namnbyte till Föreningen för Neurofysiologiassistenter.
1 möte/år, årsmöte ska förläggas till hösten, stadgeändringar. Nu finns medlemmar från hela
Sverige med.
1 okt 1971
Riktlinjer för EEG vid upphörd hjärnfunktion = isoelektriskt EEG
10 nov 1972
Info om Internationell EEG kongress i Marseille september -73.
Epilepsiföreningens möte i Stockholm hösten -73.
David Ingvar ska skicka ut information till de olika landstingen om möten och studiedagar i
Lund!

26 okt 1973 - Lund
Diskussion om att bli associerad medlem i svensk förening för klinisk neurofysiologi
(läkarnas förening)
May Vitestam blev vald som svensk representant i den internationella EEG-föreningen.
9 nov 1974 - Lund
Förslag om att införskaffa en EEG-nål (i stil med den norska föreningens) till ett pris av ca 15
kr.
8 nov 1975 - Lund
En internationell EEG-assistenförening är på väg att bildas.
30 okt 76 - Lund
Maj Vitestam avgår som ordförande efter 11 år
Överlämnar till Elisabeth Ledwon, även hon från Lund.
77 - Uppsala
Första mötet utanför Lund blir i Uppsala.
Diskussion om kursavgift och intyg efter kursen.
78 - Lund
Mötet tillbaka till Lund. Kursavgift satt till 50 kr,
79 - Linköping
Förslag om att ge resebidrag på 500 kr! Fler föreläsningar om EEG efterfrågades –
medlemmarna från de mindre labben (som bara kör EEG) får ej åka.
80 - Umeå
Finns intresse att gå med i Klinisk fysiologisk förening? Frågan väcktes för första gången!
81 - Huddinge
Bestämdes att det lab som håller kursen inte behöver betala kursavgift
82 - Var???
Evy Geigant, Huddinge, valdes till ordförande.
Frågan om vidareutbildning för KNF-assistenter. Beslut om att intyg efter kursen ska utfärdas.
Prenumeration på OSET-tidningen. Ett ex till styrelsen och ett ex på cirkulation.
83 - KS
Arbetsgruppen för utbildningsfrågor redovisar.
84 - Uppsala
Stipendier kopplas till reseberättelser.
85 - Lund
OSET – Elisabeth Svensson från Lund blir första representanten från Sverige.
86 - Göteborg
Förslag angående egen brosch.

87 - Linköping
Broschen färdig
88 - SÖS
Lis-Karin Wahren, Uppsala, blir ny ordförande.
89 - Örebro
90 - Huddinge
Evy Geigant, Huddinge, ny ordförande
Gunilla Börjesson (studierektor vid lab.skolan) pratade om vår utbildning
Höjd medlemsavgift till 100 kr
91 - Umeå
Bestämdes att vi vart 4: de år skulle ha våra utbildningsdagar tillsammans med Nordiska
mötet för läkare.
92 - Lund
Susanna Åkerlund, Örebro, ny ordförande
93 - Uppsala
Egen intresseförening med nytt namn Svensk förening för Neurofysiologiassistenter
Förslag på att verka för samordning av vår utbildning inom Sverige.
94 - KS
Första protokollet på ”eget” papper. Ny ordförande Ewa Littorin, Oskarshamn
Redovisning från en enkät angående samgående med Riksföreningen för Klinisk Fysiologi.
Uppmaning från ordförande att passa tider till föreläsningarna.
95 - Göteborg
Protokoll saknas.
96 - Linköping
Namnbyte: Svensk förening för Neurofysiologiska analytiker.
97 - Jönköping
98 - Göteborg, Nordiska mötet, Åbo Finland.
99 - Huddinge
Stadgeändring : Förtroendevalda bör sitta högst 2 mandatperioder! Nytt förslag att samgå med
föreningen för klinisk fysiologi
2000 Stavanger - Nordiska mötet
Tomas Sundberg, Göteborg, valdes till ny ordförande
2001 - Linköping
Kursavgiften för medlem ska vara 25% av kursavgiften för icke medlem
2002 - Stockholm – Nordiska mötet

2003 - Uppsala
2004 - Helsingör, Nordiska mötet - Danmark
2005 - Göteborg
2006 - Helsingfors, Nordiska mötet
2007 - Umeå
Ordförande:
1965- 1976 Maj Gustavsson/Vitestam
1976-1982 Elisabeth Ledwon
1982-1988 Evy Geigant
1988-1990 Lis-Karin Wahren
1990-1992 Evy Geigant
1992-1994 Susanna Åkerlund
1994-1998 Ewa Littorin
1998-2000 Evy Geigant
2000-2002 Tomas Sundberg
2002Ulrika Arnersten

Uppsala september 2007
Catarina Färnstrand

