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Ordförande har ordet
Vid årsmötet 2017 presenterades IBL:s verksamhetsplan och de huvudsakliga aktiviteterna för
2017–2018 förankrades; utveckla kunskapsområdet, synliggöra vår organisation och därmed även
vår profession samt fokus på utveckling av den interna verksamheten. Styrelsen har tagit fram ett
antal mål som vi kommer att arbeta med under de närmste åren.
IBL samverkar och är drivande för etablering av en reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker.
Under året har vi haft möte med utbildnings och socialdepartementet för att diskutera behovet av
specialistutbildning. I december var det en interpellation i riksdagen mellan ministern Helen Hellmark Knutsson och riksdagsledamot Lena Asplund. Det som framkom där var att man lägger över
ansvaret på specialistutbildning för biomedicinska analytiker på verksamheten och utbildningsanordnarna. Detta föranleder att vi behöver driva frågan vidare i nya forum.
IBL har en attraktiv kursverksamhet som svarar mot våra medlemmars behov av kompetensutveckling.
Vi har under året skickat ut en enkät för få veta verksamheternas aktuella kursbehov samt därmed
kunna anpassa vårt kursutbud. Nya kursplaner är på gång.
IBL är en attraktiv professionsorganisation där våra medlemmar är viktigast och vi har
byggt en kunskapsbank om biomedicinska analytiker.
Succesivt kommer vår hemsida att byggas upp med mer information bland annat om vilka utvecklingsmöjligheter som finns.
IBL är aktiv i att påverka och följa utvecklingen inom vårt kunskapsområde biomedicinsk
laboratorievetenskap.
Vi följer utvecklingen genom närhet till universitetens utbildningsnätverk samt deltagande i internationella organisationer. Vi har även bildat ett nätverk för disputerade medlemmar.
IBL är en stark organisation med god ekonomi och med en framgångsrik marknadsföring.
Ingen förening är starkare än dess medlemmar. Vår ambition är att de flesta biomedicinska analytiker ska känna en tillhörighet till IBL och vara medlemmar.
IBL har intagit en tydlig position i samhället och våra medlemmars kompetens och profession är synlig.
Det är vi som yrkesgrupp som måste vara med och informera om vilken kompetens som krävs för
att tillsammans, med övriga yrkesgrupper, vara med och utveckla framtidens laboratorium för att
bland annat möta den personcentrerade vården.
Organisation i förändring
Vi har i dag två sektioner, SKKT och den nya sektionen Klinisk fysiologi. Detta är en bra början mot
att IBL ska kunna utvecklas som en paraplyorganisation. Vi har även inrättat ett nätverk för disputerade biomedicinska analytiker.

Agneta Colliander, Ordförande IBL
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Syfte
Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, IBL, är yrkesorganisationen för biomedicinska
analytiker och arbetar för att utveckla och stärka den kunskap och kompetens som finns hos biomedicinska analytiker.

IBL:s främsta målsättning
• Att aktivt följa och påverka utvecklingen inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi genom att
bevaka utbildning, forskning, samhällsförändringar och arbetsplatsstrukturer, både nationellt och
internationellt.
• Att vara den självklara organisationen för biomedicinska analytiker.
• Att ha en god kommunikation med medlemmar, arbetsgivare, diagnostikindustrin, myndigheter
och andra intressenter genom information och dialog.

Medlemmar
Vid årsskiftet hade IBL 3919 medlemmar (vid förra årsskiftet: 5428 medlemmar). Av dessa är 368
stycken pensionärsmedlemmar och 471 stycken studerandemedlemmar.

Medlemmar

2013

2014

2015

2016

2017

Yrkesverksamma

4981

4858

4776

4285

3085

Pensionärer

423

591

497

451

363

Studenter

634

461

565

692

471

Totalt

6038

5910

5838

5428

3919

Medlemssystem och medlemstapp
Under 2017 har det varit ett stort medlemstapp. Detta beror på att under 2016 bytte IBL medlemssystem till Visma förening som även är ett bokföringsprogram. På grund av att många av de
som betalade inte angivit OCR-nummer, valde man att inte avregistrera medlemmar för att inte
riskera att avregistrera någon som betalt. Av de 4 285 yrkesverksamma medlemmarna var det ca 1
300 stycken som inte hade betalt avgiften.
Under 2017 var det fortfarande ca 1300 medlemmar som inte betalt årsavgiften och dessa avregistrerades efter sista påminnelsen skickats ut.
Under 2017 har IBL totalt fått 261 nya medlemmar varav dessa är 59 yrkesverksamma och 202
studerandemedlemmar.
I slutet av året bytte IBL återigen medlemssystem till ett webbaserat system via företaget Föreningssupport. På IBL:s webbsida kommer medlemmarna att kunna logga in på en egen medlemssida och uppdatera sina kontaktuppgifter och välja bland flera olika betalningsalternativ för medlemsavgiften. Vi hoppas med denna förändring att medlemmarna ska hitta tillbaka till IBL.

Styrelsen
Styrelsen består av sex ledamöter och en ordförande. Man har under året haft tio protokollförda
styrelsemöten varav fem telefonmöten samt en strategidag tillsammans med representanter för de
två sektionerna.
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Kansliet
Kansliet har två heltidsanställda. Jasenka Dobric, redaktör för tidningen Laboratoriet arbetade
fram till sista juni. I augusti anställdes Marcus Rehnberg som redaktör och kommunikatör på IBL.
Tanja Wijkmark är anställd som kanslisamordnare och verksamhetsutvecklare.

Etiska kommittén
Etiska kommittén har haft 2 möten under 2017, ett på våren och ett på hösten. Detta för att lägga
upp en verksamhetsplan hur etiken ska vara inkorporerat i IBLs kursverksamhet. Under dessa
möten har även planering för etiska bidrag till Laboratoriet, återkoppling för etiska luncher, etiska
bidrag till Diagnostikforum 2018 diskuterats.
Sammankallande har varit Jennifer Arnqvist och övriga medlemmar är Anne Berndt och Åsa Gyberg-Karlsson.
Ett framtidsprojekt som etiska kommittén tänkt ta sig an är att samla in fler etiska dilemman för att
göra en revision av det etiska material som IBL tillsammans med Vårdförbundet har tagit fram.

Vetenskapliga rådet
Det Vetenskapliga rådet (VR) bevakar utbildningen av biomedicinska analytiker på grund- och
vidareutbildningsnivå. Rådet bereder remissvar och skrivelser till myndigheter i frågor rörande utbildning inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Rådet granskar även vetenskapliga artiklar som
ska publiceras i tidningen Laboratoriet.
Sammankallande har varit Gabriella Lillsunde Larsson och övriga ledamöter är Erika Lindberg,
Magdalena Nutu, Andreas Malmgren och Anita Hurtig-Wennlöf.
VR har under verksamhetsåret haft ett möte. Under året har 12 remisser och två vetenskapliga artiklar granskats. Rådet har även utsett en vinnare av den uppsatstävling för studenter som anordnades under året.

Nätverk för disputerade
Under 2017 startades ett nätverk för disputerade. Sammankallande är Gabriella Lillsunde Larsson.
Nätverket ska kunna vara ett forum där vi kan utbyta erfarenheter kring hur man kan arbeta vidare
i professionen och i forskningen efter disputation. Hittills har 14 disputerade biomedicinska analytiker anmält sig till nätverket. En träff för nätverket planeras i samband med Diagnostikforum
2018.

Kursverksamheten
Kompetensutveckling av yrkesverksamma biomedicinska analytiker med kurser inom alla discipliner är ett av IBL:s fokusområden.
Styrelsen har beslutat att minst 4-5 kurser per termin ska genomföras. Kurskommittén har bestått
av Maysae Quttineh (sammankallande), Meriana Fendakly och Tanja Wijkmark.
Under 2017 har totalt 10 kurser arrangerats på 6 olika orter. Totalt har 184 deltagare fått kompetensutveckling genom kurserna och många av kurserna blev fullbokade. Utvärderingarna har visat
stor nöjdhet bland deltagarna och samtliga kurser har haft höga snittbetyg (4 av 5) för innehåll och
i vilken utsträckning man ansett att kurserna har varit värdefulla för det egna lärandet.
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IBL:s kurser 2017

Kurs

Deltagare Datum

Plats

Plasmaproteiner och urinproteinmönster i klinisk diagnostik 27

1-2 februari

Västerås

Droganalyser

5

2-3 mars

Örebro

Praktisk grundkurs i cellmorfologi

15

28-30 mars

Falun

Anaerobdiagnostik

15

20-21 april

Stockholm

Kvalitetsdagen

48

4 maj

Stockholm

Kurs i praktisk bakteriologi

8

20-21 september

Uppsala

Kurs i malaria och andra blodparasiter

20

10-11 september

Stockholm

Kurs i urinsediment

19

2 oktober

Karlshamn

Kurs i urinsediment

21

3 oktober

Karslhamn

Handledning under verksamhetsförlagd utbildning

6

25-26 oktober

Stockholm

Totalt

184

Inför 2018 års kursverksamhet har det skickats ut en behovsanalysenkät till verksamhets-, områdes- och sektionschefer för att säkerställa att IBL har en kursverksamhet som uppfyller verksamheterna och medlemmarna behov.

Handledarnätverket
Under 2017 hölls en kurs i handledning. Tyvärr har vi inte lyckats få engagemang i handledarnätverket och hoppas med hjälp av medlemmarna få lite mer aktivitet. Målet är att anordna en
nätverksträff under 2018 och det skulle kunna vara under Diagnostikforum.

Stipendier
Tilldelade stipendier 2017
Amaya Campillay Lagos, leg. biomedicinsk analytiker, Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset
Örebro, har tilldelats 4 500 SEK för deltagande vid Mikrobiologiskt vårmöte i Karlskrona, 16-18
maj 2017.
Linda Svensson, leg. biomedicinsk analytiker, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har tilldelats 11 000 SEK för deltagande med poster vid 19th International Workshop Campylobacter,
Helicobacter and Related Organism (CHRO) i Nantes, Frankrike, 10-14 september, 2017.
Annmarie Herlestam Svensson, leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin,
Skånes universitetssjukhus, Lund, har tilldelats 9700 SEK för deltagande med poster vid årets europeiska nuklearmedicinska kongress EANM ’17 i Wien, den 21-25 oktober 2017.

Nordic Fund
IBL avsätter årligen 1 svensk krona årligen per medlem till Nordic Fund som är NML:s gemensamma fond (se mer under rubriken Internationellt). Fonden finansierar Nordic Award som möjliggör deltagande vid IFBLS:s Världskongress för delegater från ”low and middle income countries
(LMIC)” samt poster och presentationspris på NML-kongresser. Fonden kan även finansiera gemensamma nordiska projekt.
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Utmärkelser
Årets Biomedicinsk analytiker
Utmärkelsen Årets biomedicinska analytiker 2016 tilldelades Mikaela Kinnunen, Umeå, inom
laboratoriemedicin samt Elin Svensson, Luleå, inom klinisk fysiologi.
Årets studenthandledare
Ingen nominering inskickad.
Hedersomnämnande
Lena Morgan, Michel Silvestri och Kristina Malm Jansson tilldelades utmärkelsen ”Decenniets
Biomedicinska analytiker” för deras viktiga påverkansarbete som resulterade i att biomedicinska
analytiker blev ett legitimerat yrke 2006.
IBL:s uppsatstävling (Årets studentuppsats)
IBL:s vetenskapliga råd utlyser årligen en tävling för studentuppsatser. I år vann Malin Bengtsson
från Göteborgs Universitet med sitt examensarbete ”Funktionell studie av en sjukdomsorsakande
mutation i MGME1”

Equalis
Som ackrediterad arrangör av extern kvalitetssäkring erbjuder Equalis ett hundratal olika kvalitetssäkringsprogram inom laboratoriemedicin och bild-och funktionsmedicin. Inom varje område
anordnas årliga användarmöten där både deltagare i kvalitetssäkringsprogrammen och andra
intresserade inbjuds att delta. Equalis ägs till 24 % av IBL, 24 % av Svenska Läkaresällskapet och
52 % av Sveriges Kommuner och Landsting. IBL har två platser i Equalis styrelse och har under
2017 representerats av Agneta Colliander (t.o.m 8/5), Maysae Quttineh (fr. o. m 8/5) och Steve
Gräsberg.

Laboratoriet
Laboratoriet har utkommit med fem nummer i en genomsnittligt upplaga av 5 000 exemplar. Vi
har fortsatt vårt samarbete med designbyrån Jojo-form som ansvarar för tidningens layout.
Under året har vi aktivt arbetat med att tydliggöra och synliggöra organisationens arbete på
medlemssidorna i tidningen samt arbetat för ett brett innehåll som berör alla discipliner. En nyhet
under 2017 har varit att IBL:s sektioner (Sektionen för Klinisk fysiologi och Sektionen för Klinisk
kemi och Transfusionsmedicin) har fått eget utrymme i Laboratoriet där de kan rikta sig direkt till
sina befintliga och blivande medlemmar. IBL:s etiska kommitté har fortsatt bidra med innehåll till
Laboratoriet, under 2017 i form av krönikor av Åsa Gyberg-Karlsson.
Det enda temanumret 2017 var årets första nummer som hade temat utbildning och karriär.

Webb, nyhetsbrev och sociala medier
IBL:s webbplats är fortfarande relativt ny och har uppdaterats i samma anda som året innan, med
nyheter och information om organisationens arbete.
Under hösten 2017 började vi mäta besökarantalet på IBL:s webbplats med hjälp av Google
analytics, och under fjärde kvartalet hade vi närmare 18 000 sidvisningar (varav cirka 7 500 unika
sidvisningar). Efter startsidan är sidan med kommande kurser den klart mest besökta sidan med
över 4 000 sidvisningar under fjärde kvartalet.
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En nyhet på webbplatsen är IBL-bloggen där styrelsemedlemmar och gästbloggare kan uttrycka
sina personliga reflektioner i aktuella frågor sedan september 2017.
IBL började under hösten 2017 skicka ut ett nyhetsbrev via e-post till sina medlemmar. Nyhetsbrevet är tänkt att skickas cirka tio gånger per år och och innehåller information om kurser, stipendier
och andra aktuella nyheter. Nyhetsbrevet är fortfarande under utveckling och ambitionen är att
kunna utforma det ännu mer utifrån mottagarnas intressen och inriktning.
IBL:s närvaro i sociala medier består framför allt av Facebooksidas som uppdateras flera gånger
per vecka och har drygt 1500 följare som aktivt kommenterar och delar IBL:s inlägg.

Internationella biomedicinska analytikerdagen
Temat för årets internationella biomedicinska analytikerdag 15 april var antibiotikaresistens. IBL
hade en 15:e april-tävling där de tävlande skulle beskriva biomedicinska analytikerns roll kring
antibiotikaresistens i dagens eller framtidens laboratorium med bild eller utan och sedan dela på
Facebook eller Instagram.
Vinnarna i tävlingen blev Evidensia specialistdjursjukhuset Helsingborg, Jorge Hernandez, Länssjukhuset i Kalmar och Marianne Thynelius, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus,
Umeå.

Internationell verksamhet
Internationella kommittén IBL och Vårdförbundet har genom den gemensamma internationella
kommittén (IK) fortsatt sitt samarbete på nordisk, europeisk och global nivå.
IBL har representerats av Agneta Colliander (ordförande IK tom 29 sep), Gabriella Lillsunde Larsson (ordförande IK from 29 sep) samt Tanja Wijkmark. Vårdförbundets ledamot har varit Anne
Berndt.
NML
Nordisk Medicinsk Laboratoriegruppe (NML) är ett nätverk mellan de nordiska professionsorganisationerna där IBL ingår, och där Vårdförbundet är samarbetspartner.
Det har hållits två möten (3-4 mars, samt 5-7 okt) och en NML kongress (5-7 okt) under året. Vid
mötet 3-4 mars deltog Agneta Colliander, Anne Berndt och Jasenka Dobric. Ämnen som diskuterades var bl.a. ”personalized medicine” och bristen på biomedicinska analytiker som utbildare på
biomedicinska analytikerutbildningarna.
Anne Berndt, Gabriella Lillsunde Larsson och Tanja Wijkmark deltog vid det andra mötet som hölls
i samband med NML kongressen. Kongressen arrangerades med LABLT, Laboratory Medicine
Convention and Exhibition. Programmet på kongressen innehöll föreläsningar inom olika discipliner, t.ex. om allergi, hematologi, molekylärdiagnostik, etik och utbildning. Åsa Gyberg-Karlsson, medlem i IBL:s etiska kommittee och i statens medicin-etiska rås (SMER), höll en uppskattad
presentation om insamling av personliga data med titeln; ” Is self-quantifying a concern of health
care?”. Sverige tog vid avslutandet av kongressen över sekretariatet för NML från Finland.
EPBS
Sverige är medlem i European Association for Professions in Biomedical Science (EPBS), den europeiska sammanslutningen för biomedicinska analytiker. Vårdförbundet har det formella medlemskapet, men samarbetar med IBL genom Internationella kommittén.
Årets EPBS-möte hölls den 13–14 oktober i Salzburg. Sverige representerades av Agneta Colliander, Gabriella Lillsunde Larsson, Anne Berndt och Maud Brönnimann. Maud var studentrepre-
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sentant från Karolinska Institutet och hon deltog i studentforum. På mötet diskuterades b.la. en
höjning av medlemsavgiften, ett eventuellt samarbete med ”the European Council of the liberal
Professionals (CEPLIS), utbildningsfrågan för de medlemsländer som ännu inte har en akademisk
examen för biomedicinska analytiker mm.
Dagen innan mötet (12/10) hölls en konferens med temat: ”Biomedical scientists adding value to
the health care system” med ett hundratal deltagare. Fyra olika sessioner inkluderade föreläsningar om utbildning, reglering, värdeskapande och ledning.
IFBLS
International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) är den globala sammanslutningen för biomedicinska analytiker där IBL har medlemskapet för Sverige men samarbetar med
Vårdförbundet genom Internationella kommittén.
Det årliga mötet genomfördes i Hamilton Kanada den 15-16 sep, och svenska deltagare var Gabriella Lillsunde Larsson, Agneta Colliander och Tanja Wijkmark. Anne Berndt deltog som styrelseledamot i IFBLS (president elect).
Vid mötet diskuterades många olika punkter, bl.a. så uppdaterades organisationens mission och
mål. Den strategiska planen för 2016-2018 presenterades där fyra aktiviteter/områden speglar
de mål som satts upp och dessa är: att fortsätta det WHO samarbete som pågår, att tillsammans
med värdlandet Italien arrangera världskongress i Florens 2018, att stärka professionen genom
olika aktiviteter som firandet av biomedicinska analytikerdagen den 15 april och att arbeta med
ny yrkesklassificering (ISCO), att arbeta för utbildning och utveckling av professionen genom att
exempelvis starta ett ”scientific network” som kan vara rådgivande vid olika uppdrag.
Alla deltagande länder fick möjlighet att under 10 min beskriva situationen för biomedicinska analytiker i sitt hemland. Från Sverige presenterade Tanja och Gabriella statistik om professionen och
IBL, men reflekterade även över bristen på biomedicinska analytiker samt om hur vi arbetar med
kompetensutveckling i form av kurser och nationell specialistutbildning.

Sektioner
Sektion Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Sektionen har under året 2017 fortsatt jobba tillsammans med IBL för att få ett bra samarbete.
Under 2017 har IBL tagit över den ekonomiska biten för sektionen. Ekonomin är fortsatt god i
sektionen.
Årsmötet hade vi tillsammans med IBL samma dag som IBL´s kvalitetsdag 4 maj. Mattias tackade
för sig då familjen gick före och Ewa Martin kom med i styrelsen. Anna-Lena Henriksson och Ewa
Grönvall var i Uppsala på en diskussionsträff i november angående Vårmötet 2018.
Vårmötet 2017 i Klinisk Kemi och transfusionsmedicin var förlagd i Halmstad. Fyra medlemmar fick
konferensen betald via sektionen, vårt Vårmötetsstipendie. Vi rekryterade även detta år ett fåtal
nya medlemmar.
Styrelsen har under året haft kontakt via mail och träffades delvis under Vårmötet. Anna-Lena
deltog på IBL´s strategimöte i september. Vi har bidragit med lite pengar för stipendier, bland
annat till Grundkurs i praktisk blodmorfologi i Falun och MPN&MPNr-EuroNet 12th Meeting 2017,
Göteborg.
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
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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.

Förtroendevalda och organisation
Styrelse
Agneta Colliander

Örebro

ordförande

Gabriella Lillsunde Larsson

Örebro

vice ordförande

Maysae Quttineh

Jönköping

ledamot

Jennifer Arnqvist

Umeå

ledamot

Meriana Findakly

Stockholm

ledamot

Roine Hernbrand

Stockholm

ledamot

Mandana Österlund Berenji

Lund

ledamot
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Sektionen för klinisk fysiologi
Andreas Malmgren

Malmö

ordförande/sammankallande

Anna Dieden

Malmö

ledamot

Ulrika Johansson
Ann Johansson

Nordmaling
Göteborg

ledamot
ledamot

Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin
Anna-Lena Henriksson
Krokom
ordförande/sammankallande
Eva Grönvall

Valbo

ledamot

Maud Andersson
Ewa Martin

Göteborg
Skellefteå

ledamot
ledamot

Valberedningen
Irene Sjöström

Stockholm

sammankallande

Marianne Tynelius

Umeå

Linda Grimbark

Kågeröd

Hanne Warnander

Stockholm

Förtroendevalda revisorer
Kristina Malm Jansson

Stockholm

Anne Berndt

Stigtomta

Revisorsuppleanter
Bianca Bugge

Uddevalla

Michelle Dobos Sandell

Kalmar

Godkänd revisor
Zinovia Vavolidu, Brantz AB

Råd och kommittéer
Vetenskapliga rådet
Gabriella Lillsunde Larsson

Örebro

Erika Lindmark

Göteborg

Magdalena Nutu

Göteborg

Andreas Malmgren

Malmö

Anita Hurtig-Wennlöf

Örebro
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Etiska kommittén
Jennifer Arnqvist

Umeå

Anne Berndt

Stigtomta

Åsa Karlsson Gyberg

Karlskrona

Kurskommittén
Maysae Quttineh

Jönköping

Meriana Findakly

Stockholm

Tanja Wijkmark

IBL

Stipendiekommittén
Meriana Findakly

Stockholm

Roine Hernbrand

Stockholm

Gabriella Lillsunde Larsson

Örebro

sammankallande

sammankallande

sammankallande

Internationella kommittén
Från IBL:
Gabriella Lillsunde Larsson

Örebro

Agneta Colliander

Örebro

Tanja Wijkmark

IBL

Från Vårdförbundet:
Anne Berndt

Vårdförbundet
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