IBL:S VERKSAMHETSPLAN 2017-2019
IBL är yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker och arbetar för att utveckla och
stärka den kunskap och kompetens som finns hos biomedicinska analytiker.
IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa
- en profession som gör skillnad

IBL:s målområden
-

Har intagit en tydlig position i samhället och våra medlemmars kompetens och
profession är synlig.
Är en stark organisation med god ekonomi och med en framgångsrik marknadsföring.
Har en attraktiv kursverksamhet som svarar mot våra medlemmars behov av
kompetensutveckling
Är aktiv i att påverka och följa utvecklingen inom vårt kunskapsområde biomedicinsk
laboratorievetenskap.
Samverkar och är drivande för etablering av en reglerad specialistutbildning för
biomedicinska analytiker.
Är en attraktiv professionsorganisation där våra medlemmar är viktigast och vi har byggt en
kunskapsbank för biomedicinska analytiker.

Detta gör vi genom att
-

Delta i arbetsgrupper och andra intresseorganisationer
för att stärka professionen och biomedicinsk laboratorievetenskap;
o Delta i utbildningsnätverkets årliga möte
o Samarbeta med Vårdförbundet kring
exempelvis internationella frågor och specialistutbildning

-

Medverka till kompetensutveckling genom att anordna föreläsningar, kurser, konferenser och
workshops.
För perioden planeras;
o Minst 4 kurser per termin
o Diagnostikforum under 2018
o Ledarforum-mötesplats för chefer och ledare under 2018

-

Fortsätta arbetet med det etiska arbetsmaterialet som är
en reflektionsmodell för biomedicinska analytiker

-

genom att;
o Erbjuda Etikluncher på arbetsplatsen
o Utbilda i Etiska materialet
Utveckla vår kommunikationsstrategi;
o Fortsätta utveckla hemsidan
o Regelbundna nyhetsbrev till medlemmar
o Representera IBL på samtliga vårmöten inom de olika disciplinerna

-

Aktivt besöka olika verksamheter där biomedicinska analytiker arbetar för att synliggöra
IBL och dess verksamhet. Under perioden vill vi göra minst 4 arbetsplatsbesök.

-

Rekrytera fler medlemmar till IBL för att växa som organisation. Vi kommer under
perioden;
o Fortsatt engagera kontaktombud i olika verksamheter med geografisk spridning
o Informera studerande vid alla utbildningsorter

-

Initiera till fler sektioner och nätverk bland annat;
o Kvalitetsnätverk
o Chefsnätverk

-

Uppmärksamma och stödja utåtriktade aktiviteter på Internationella biomedicinska
analytikerdagen den 15 april eller i nära anslutning till dagen.

-

Dela ut stipendier för att bidra till medlemmars möjlighet att delta vid nationella och
internationella konferenser, kongresser och utbildningsdagar.

-

Uppmärksamma biomedicinska analytiker på olika sätt genom nomineringar till;
o årets biomedicinska analytiker
o årets studenthandledare

-

Fortsätta IBL:s internationella arbete som är viktigt för att kunna vara med och påverka
utvecklingen av professionen på internationell nivå, framförallt i EU-frågor.
Vi kommer delta i;
o IFBLS:s kongress och chefsdelegatsmöte i Florens, 2018
o Chefsdelegatsmöte för EBPS i Portugal, 2018
o Planera för nordisk utbildningskonferens, 2019

-

I Vetenskapliga rådet arbeta med;
o Att besvara remisser inom ämnesområdet
o Bevaka huvudämnet genom att bl.a. bedöma uppsatser i en årlig tävling samt
genom att kartlägga akademiska vidareutbildningar på avancerad nivå

