Sektionen för klinisk fysiologi
I samband med IBLs årsmöte i våras fick Anna Dieden, Anne Johansson, Ulrika Johansson och Andreas
Malmgren förtroende att bli invalda som ordinarie styrelse i sektionen. Anne Johansson blev således
invald som ny ledamot då Ali Ilami, som varit med under hela uppstarten av sektionen, inte ställde
upp som kandidat pga. nya spännande uppdrag.
Året har ägnats åt en hel del Skype-möten då styrelsens ledamöter arbetar över hela landet - något
som vi själva ser som mycket positivt! Totalt har styrelsen haft fyra protokollförda Skype möten och
träffades också fysiskt i samband med IBLs årsmöte. Under dessa möten har vi diskuterat vilka frågor
vi vill arbeta kring samt på vilket sätt vi vill arbeta. Vi har inventerat vilka kurser som ges inom ämnet
Klinisk fysiologi runt om i landet för att få en klarare bild av vilka kurser som kan vara relevanta för
oss att anordna. Under året sammanställde vi även våra stadgar som sedan godkändes på årsmötet.
För att visa på vårt viktiga arbete inom hela verksamhetsområdet klinisk fysiologi och vår stolthet att
vara just legitimerade biomedicinska analytiker gjordes en film som har fått stor spridning i olika
sociala medier och har mottagits oerhört positivt runt om i landet. Har du inte sett filmen än så
rekommenderar vi dig verkligen att göra det! Sektionen vill också rikta ett stort tack till
produktionsbolaget Deep som möjliggjorde denna film som vi är supernöjda med. Vi har spridit
information om oss som sektion genom att sammanställa texter till Laboratoriet om vilka vi är och
vad vi gör. För att utöka vårt kontaktnät ytterligare och öka det nationella engagemanget i vår
sektion har vi inlett en kartläggning av de olika KlinFys-laboratorierna i Sverige samt inlett en
inventering av vilka befintliga IBL-medlemmar som arbetar inom vårt område.
Representant för sektionen har medverkat tillsammans med IBLs styrelse i arbetet med att formulera
organisationens vision och fokusområden.
För att öka relevansen och intresset för biomedicinska analytiker inom KlinFys att åka till
Diagnostikforum har vi inlett diskussioner och påbörjat sammanställning av förslag på talare och
ämnen till den kommande konferensen.
Styrelsen har också arbetat aktivt med förberedelser samt hopsättande av ett spännande och lärorikt
program för vår första kurs under 2018, en lungfunktionskurs i Göteborg den 17-18 maj. Denna kurs
hålls efter önskemål från våra medlemmar.
Sektionen har också fått önskemål om kurser inom långtids-EKG, neurofysiologi och PET/CT vilka vi
kommer att planera för längre fram.
Vidare håller styrelsen på att kartlägga arbetsplatser runt om i landet där biomedicinska analytiker
med inriktning klinisk fysiologi arbetar för att kunna bygga upp ett nätverk för bättre kommunikation
mellan er medlemmar och oss i styrelsen.

