Nyhetsbrev 1 för Nätverket BMA VET 2018
Vi provar med ett nytt format! 😊
Information från styrgruppen
*Styrgruppen skickade ut ett frågeformulär inför 2018. Vi fick in svar från 54 %
av representerade kliniker och djursjukhus, summeringen på några av frågorna
hittar du på sid 4.
*Styrgruppen inför 2018 är Lisa Lindberg-Rosendal, Caroline Dahlström, Cecilia
Angehed, Therese Leppänen-Delin, Rosemarie Klausson, Päivi Johansson och
Mariana Cigut, se kort presentation nedan. Vi har även fått Björn Svensson som
admin på FB-sidan. Känner Du att du vill engagera dig i styrgruppen?!, hör av
dig. Nedan kan du se en kort presentation på dem i styrgruppen,

Cecilia Angehed, Stockholm, arbetat som BMA på
veterinärsidan sedan 2009 (Strömsholm), driver numera
Cean Lab AB Solvalla samt konsulterar vid Anicura
Regiondjursjukhuset Bagarmossen och Evidensia
Djursjukhuset Västerort.

Therese Leppänen-Delin, Solstadens smådjursklinik.
Jobbat ensam i 10 år.
Älskar medicinska utredningar och cytologi.

Caroline Dahlström, BMA, konsult, driver tillsammans med
min man ett företag där vi bland annat utvecklar mjukvara
och applikationer.

Mariana Cigut, BMA, Avdelningsansvarig lab på Evidensia
Specialistdjursjukhuset, Helsingborg. Arbetat inom lab i djursjukvården i
16 år. Har varit med i styrgruppen ca 5 år.
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Lisa Lindberg Rosendal, BMA och sektionschef på bakteriologen på SVA.
Det bästa med att engagera mig i styrgruppen för BMA-VET är att jag får
lära känna er i nätverket och lära mig massor om hur det går till på ett
djursjukhuslabb.

Päivi Johansson, BMA på Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm

Rosmarie Klausson, BMA på UDS.

Kursverksamhet
*Det planeras en cytologikurs, fördjupning i lymfknutor, det stående
uppmärksammade organet! Datum: 18 september, Plats: SVA, Uppsala. Inbjudan
och anmälan på www.pro-cell.se.
*Det planeras en hematologikurs. Temat är erytrocyternas fysiologi och
morfologi. Datum: 25-26 maj, Plats: Hotel Park Astoria, Enköping. Inbjudan och
anmälan på www.pro-cell.se.
*2017 var det tre kurser där målgruppen ”BMA inom veterinärmedicin” var i
fokus. Vid andra kurser där BMA har varit inkluderade tillsammans med andra
professioner i målgruppen så har fokuset inte varit laboratorievetenskap. Med
tanke på att BMA är utbildade inom humanmedicin, behöver vi en introduktion
till djurens anatomi och fysiologi. Därefter behöver vi en introduktion i typiska
och atypiska avvikelser på analyssvaren som ses vid olika arter och raser. En del
av dessa avvikelser kan inte en maskin identifiera eller detektera, utan behöver
kompetensen och erfarenheten från en BMA. Denna kompetens resulterar i en
korrekt bedömning vid resultat-analys och eventuella uppföljande åtgärder
innan resultaten går till veterinären. Senare behöver vi fördjupningskunskaper
inom olika ämnesområden och även så som metodverifiering, kvalitetsarbete,
upplysning om nya analyser och alternativa tekniker.
”Jag tycker att det är väldigt viktigt att professionen och våra arbetsuppgifter
som Biomedicinsk analytiker inte hamnar som 5:te hjulet eller ”på sidan av” i
kurs-sammanhang”, säger Caroline Dahlström, kursansvarig.
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*VETA-dagarna är 20-22 april 2018 i Norrköping, håll utkik efter programmet på
VETA-bolagets hemsida.
*Nätverksträffen blev inställd 2017 pga. för få anmälda, vi satsar på 2018.
*Nätverksträffen 2018!, Datum: 18-19 oktober, Plats: Blå stjärnans djursjukhus,
Göteborg. BOKA DATUMEN! 😊 Var med och påverka programinnehållet, hör av
dig till styrgruppen med förslag så snart som möjligt!
*Du vet väl om att BMA VET finns på FB?, Vi har gått över till att vara en grupp
”Grupp för BMA-vet” för lättare kommunikation mellan medlemmarna. Vi
hoppas att det leder till flera frågor och diskussioner på forumet. Engagemang
från allas håll krävs för att hålla sidan levande!

*Vill Du använda en levande manuell diffräknare?, Gå in på www.pro-cell.se och
registrera dig!
PS. En uppdaterad version ”PRO-Cell 2.0” kommer inom kort. DS.

*Visste du att i Nätverket representeras av ett 30-tal kliniker och djursjukhus?!
😊 Men vi kan bli fler, sprid till era kollegor om Nätverket och hjälp varandra att
få ett bättre kontaktnät!
*Visste du att BMA VET s nyhetsbrev kan du även läsa på IBL s hemsida?!
www.ibl-inst.se
* Bilder från ”Workshop
i Cytologi” november 2017 😊
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Summering av ”Frågeformulär från styrgruppen BMA VET 2017”
Vad tycker du styrgruppen ska arbeta med 2018?
Sammantaget tycker medlemmarna i BMA VET att styrgruppen ska arbeta med
arrangemang av nätverksträff samt anordna olika utbildningar. Det verkar som om flera inte
vet vad styrgruppen gör och vilka som ingår i denna.

Vilken typ av kurser önskas under 2018? Vad skulle du vilja lära dig
mer?, Vad skulle du vilja utveckla dig i?
Generellt är det främst cytologi och sedan hematologi som efterfrågas. men även en hel del
önskningar om kurser med inriktningen "vilka prover bör tas vid olika sjukdomar/tillstånd", samt
nya analyser inom veterinärmedicin.
Det finns önskemål enligt enkäten om kurser inom dem flesta områden, så som tex
antibiotikaanvändning, allmän klinisk kemi, kvalitetsarbeten och metodverifiering till tips och
trix för smidigare arbetsflöde. Från dem medlemmar som håller på med hästprover, önskas
även kompetensutveckling inom resultatanalys.

Hur många dagar tycker du att Nätverksträffen bör vara?
Dem flesta medlemmarna föredrar vardagar.

Vilka ämnen/vad bör det innehålla tycker du på en nätverksträff?
Det är mycket olika saker som tas upp. Det är många önskningar om att ha föreläsningar
inom olika områden, så som hematologi och cytologi.
Det finns även önskemål att få en insikt i hur andra kliniker och djursjukhus arbetar, det
verkar finnas en stor problematik. Där tillkommer önskemål om diskussion kring enkelt
kvalitetsarbete.
Det finns uppmaning att få en bättre presentation av styrgruppen samt många diskussioner.

