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Ordförande har ordet 
Verksamhetsåret 2020 är förmodligen ett av de mest utmanande åren för alla organisationer i 
Sverige, inte minst de ideella. Att sedan vara yrkesorganisation för just biomedicinska analytiker har 
i sig haft sina utmaningar. Med en relativt ny styrelse som behövts i kampen mot pandemin på sina 
arbetsplatser och en organisation med pressad ekonomi har det varit väldigt viktigt att använda 
resurserna på rätt sätt. Tack vare väldigt engagerad, kompetent och flexibel personal har vi 
tillsammans kunnat genomföra en mandatperiod med mildare ekonomiska konsekvenser än vad 
den initiala prognosen var i förhållande till satt budget. Pandemin har också tillfört mycket lärande 
för vår organisation. Förändringstakten har varit högre än normalt och förmågan att ställa om till 
digitalt gick betydligt snabbare när förutsättningarna förändrades. IBL har under de senare åren 
utvecklats mot en paraplyorganisation med två sektioner och 5 nätverk som sammanför 
biomedicinska analytiker från olika discipliner men med samma intresseområden såsom 
studenthandledning, kvalitetsarbete, disputerade biomedicinska analytiker, chefer och 
entreprenörer. Det är en viktig del både i att bevaka kunskapsområdet men även att utveckla våra 
medlemmar i sina roller genom erfarenhetsutbyte med andra med liknande funktion.  
Den digitala omställningen ha varit till fördel där både kurser och nätverk lockat många deltagare 
från hela Sverige. Det är en förändring vi kommer att jobba vidare med och utveckla efter behov 
från våra medlemmar. Vår vision är: IBL får biomedicinska analytiker att växa – en profession som 
gör skillnad.  
Målet är att IBL ska vara den självklara organisationen för biomedicinska analytiker. 
 
Organisationen ska vara professionens röst i samhället och representera sina medlemmar i olika 
sammanhang. Att bidra till kompetensutveckling av biomedicinska analytiker och få dessa att växa i 
sin yrkesroll leder också till ökad kvalitet och bättre patientsäkerhet på arbetsplatser där 
medlemmarna verkar. 
 
Maysae Quttineh  
Ordförande IBL 
 
 

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 
vill även stärka professionens status och synliggöra yrkets betydelse. 

 

Medlemmar  
Vid årsskiftet hade IBL 3148 medlemmar (vid förra årsskiftet: 3203 medlemmar).  Av dessa är 352 st. 
pensionärsmedlemmar och 658 st. studerandemedlemmar. Under året har 402 avregistreringar gjorts. Av 
dessa var 203 på grund av utebliven betalning för 2020 års medlemsavgift. De flesta som kontaktar IBL för att 
avsluta sitt medlemskap uppger pensionsavgång som orsak. 
Under 2020 har IBL totalt fått 211 nya medlemmar varav dessa är 48 yrkesverksamma och 163 
studerandemedlemmar. 
 
För att i ett tidigt skede uppmärksamma biomedicinska analytikerstudenter om IBL har vi besökt termin 1-
studenter på Jönköpings universitet och Umeå universitet.  På Uppsala universitet och Örebro universitet 
träffade IBL studenter via Zoom. Detta har lett till att IBL fick 163 nya studerandemedlemmar.  
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Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet för IBL redovisas i årsredovisningen. Föreningens ekonomi är fortsatt god trots ett 
minusresultat på - 403 433 kr. I början av året var det kalkylerat ett större minusresultat då flera av IBL:s 
kurser ställdes in på grund av pandemin. Vi kunde ta igen förlusten genom att börja arrangera digitala kurser.  
IBL har även tagit del av det korttidsbidrag som delats ut av Tillväxtverket. Totalt har 250 000kr delats ut i 
bidrag till IBL.  
Medlemsintäkterna finansierar i huvudsak IBL:s arbete. Kursverksamheten och Diagnostikforum är också en 
viktig del för att finansiera verksamheten. Då Diagnostikforum hålls vartannat år så fördelas vinsten mellan 
de år som det inte hålls. I årets slutresultat finns även styrelsearvode som legat kvar från tidigare års 
styrelseuppdrag och betalats ut retroaktivt. Detta bör undvikas i framtiden.  
Ekonomin sköts av Tanja Wijkmark, kanslichef IBL. Bokslutet görs av Afeco AB och godkänd revisor är Brantz 
AB. 

 

Kansliet 

Kansliet har två heltidsanställda. Marcus Rehnberg som redaktör och kommunikatör på IBL, Tanja Wijkmark 
som kanslichef och verksamhetsutvecklare.  
På grund av pandemin har kansliet haft arbetstidsförkortning. Tanja Wijkmark har varit permitterad 60 % 
mellan 1 april- 31 december. Under samma tidperiod har Marcus Rehnberg varit permitterad 20 %.  
 

Möten 
   

Styrelsemöten  
Styrelsen består av sex ledamöter och en ordförande. Under året har det genomförts nio protokollförda 
styrelsemöten varav ett fysiskt och resten digitalt via Teams.  

 

Representation 
 

Möte med naturvetarna 
Under 2020 bjöd IBL-presidiet in Marita Teräs, utredare på Naturvetarna, till ett möte för att diskutera 
samarbete mellan organisationerna. I detta samtal lyftes hur IBL arbetar med kompetensutveckling, 
specialistutbildning och vem som gör vad på labbet. Naturvetarna lyfte sitt arbete med karriärstege för 
biomedicinska analytiker och att detta kunde vara ett område man kan samarbeta kring.  

 

Nationell master för biomedicinska analytiker  
Göteborgs universitet har fått i uppdrag att kalla de medicinska fakulteterna som idag erbjuder kandidat i 
biomedicinsk laboratorievetenskap och undersöka om det går att enas om ett upplägg för en nationell 
magisterexamenför biomedicinska analytiker. Representanter från Umeå, Örebro, Karolinska, Göteborg och 
Linköping deltar. IBL:s ordförande finns med som representant för yrkesorganisationen och driver på 
samarbetet för att öka möjligheten till en reglerad specialistutbildning som är ett av IBL:s fokusområden. 

 Medlemmar 2016 2017 2018 2019 2020

Yrkesverksamma 4285 3085 2587 2342 2118

Pensionärer 451 363 319 357 352

Studenter 692 471 662 504 678

Totalt 5428 3919 3568 3203 3148
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Socialstyrelsen 
Hösten 2020 blev vi uppmärksammade på att minst två biomedicinska analytikerlegitimationer utfärdats 
felaktigt, till personer med examen i biomedicin (utan kompletterande utbildning). Vid de första kontakterna 
med myndigheten fick vi beskedet att biomedicinutbildningen likställdes med biomedicinsk 
analytikerutbildningen och därför ansågs ge behörighet till legitimation. 

Först vid ett möte med ansvarig enhetschef fick vi beskedet att även Socialstyrelsen ansåg att 
legitimationerna utfärdats felaktigt och att myndigheten skulle se över sina rutiner för att förhindra att det 
händer igen. 

 

Kunskapsprov 
2020 fick Karolinska Institutet, KI, ett förnyat avtal med Socialstyrelsen om att utforma och genomföra 
kunskapsprov för biomedicinska analytiker med examen från länder utanför EU/EES. I samband med detta 
skapades en referensgrupp med representanter från olika verksamheter, däribland professionsorganisationer 
som bär på kompetens inom biomedicinsk laboratorievetenskap. IBL representeras av Lisa Wiklund och ett 
inledande uppstartsmöte ägde rum 16 februari 2021. Referensgruppen beräknas ses över två digitala möten 
per år.   
 

 

Vårmöten 
Klinisk kemi  
Under 2020 planerades ett block under vårmötet i klinisk kemi, men på grund av pandemin ställdes 
konferensen in. Till denna konferens var Marianne Thörner, forskare inom arbetsmiljö och säkerhet inbjuden 
för att prata om arbetsmiljöns betydelse för en patientsäker verksamhet. Blocket skulle avslutas med en 
paneldebatt om kompetensförsörjning i framtiden. Detta block ligger fortfarande i programmet på vårmötet 
som genomförs digitalt i maj 2021. 

Patologi 
Gabriella Lillsunde Larsson och Tanja Wijkmark var inbjudna att delta på Vårmötet i Patologi i Gävle 2020 och 
prata om IBL-vart är vi på väg? Biomedicinsk analytiker-då, nu och i framtiden. Det är ombokat till 11 maj 
2022. 

 

Etiska kommittén  
Sammankallande har varit Jennifer Arnqvist och övriga medlemmar är Anne Lindgren, Åsa Gyberg-Karlsson 
och Ulrika Johansson. 
Etiska kommittén har under 2020 bidragit med etiska dilemman och texter till Laboratoriet samt IBL:s 
facebooksida. 
 

Vetenskapliga Rådet  
Sammankallande har varit Victoria Heldestad och övriga ledamöter är Elisabeth Wiklund, Erika Lindberg, 
Andreas Malmgren och Anita Hurtig-Wennlöf. VR har under verksamhetsåret haft ett möte digitalt, övrig 
kommunikation har skett via mejl. Under året har 6 remisser granskats. Rådet har även utsett en vinnare av 
IBL:s årliga uppsatstävling för studenter. 
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Kurser, konferenser och nätverk  
Kurskommittén har bestått av Tanja Wijkmark (sammankallande), Elisabeth Wiklund, Andreas 
Malmgren, Ewa Grönvall och Maysae Quttineh.  
Under 2020 har fem kurser varav 3 digitala och två fysiska med totalt 110 deltagare arrangerats. 
Pandemin bröt ut i slutet av februari vilket innebar att många av de planerade kurserna ställdes in. 
Tre av dessa kunde IBL ställa om till digitala kurser. Utvärderingarna har visat stor nöjdhet bland 
deltagarna och samtliga kurser har haft höga snittbetyg (5 av 6) för innehåll och i vilken utsträckning 
man ansett att kurserna har varit värdefulla för det egna lärandet.  

 

IBL:s kurser 2020       

Kurs Deltagare Datum  Plats 

Grundkurs i blodmorfologi 21 14-16 januari Falun 

Handledning under verksamhetsförlagd utbildning 20 22-23 januari Stockholm 

Kvalitetsskurs 2 för kvalitetsansvariga 33 9-10 november Digital via Zoom 

Kurs i händelseanalys, riskanalys och riskbedömning 6 16-17 november Digital via Zoom 

Kurs i molekylärpatologi  30 5-26 november Digital via Zoom 

Totalt  110     

 
Nätverket för disputerade biomedicinska analytiker 
Nätverket har bidragit starkt till produktionen av tidningen Laboratoriet under året. Tre av fem vetenskapliga 
texter till Laboratoriet skrevs av medlemmar i nätverket. Under 2019 tog Jorge Hernandez över som 
nätverksansvarig efter Gabriella Lillsunde Larsson. Vi har haft kontakt med ett antal disputerade 
biomedicinska analytiker och det har resulterat i att en av dessa har kontaktat Laboratoriet för att publicera 
en vetenskaplig artikel. Vi håller kontakt via mejl med de anmälda till nätverket och planerar en digital träff. 
Vi försöker öka antalet medlemmar genom de disputerade som redan finns i registret och vi försöker locka 
etablerade disputerade biomedicinska analytiker till att bidra med texter till laboratoriet.  
 
Handledarnätverket 
Vi har haft en välbesökt digital handledarträff under 2020 och diskuterat hur uppdraget fungerat under 
pandemin. Det var 22 deltagare från hela Sverige. Nätverksträffen var väldigt uppskattad och man bestämde 
att träffas två gånger om året, inledningsvis digitalt men att när restriktionerna lättar även kunna träffas 
fysiskt.  
 
Kvalitetsnätverket 
Nätverksträff genomfördes i anslutning till kvalitetskursen 9-10 november 2020. Det var 18 deltagare från 
hela Sverige. På mötet introducerades det digitala samarbetsrummet för erfarenhetsutbyte mellan mötena. 
Gruppen är överens om att 1-2 träffar per år är lagom, en kortare som kan genomföras digitalt och en längre 
som eventuellt kan genomföras fysiskt om restriktionerna tillåter.  
 
Chefsnätverket  
Det har inte varit möjligt att genomföra nätverksträff för chefer under rådande pandemi.  
 
BMA VET  
Nätverksträffen för biomedicinska analytiker inom veterinärmedicin som skulle hållits under hösten ställdes 
in. Ett nyhetsbrev har skickats ut under 2020.  
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Stipendier 
 
Tilldelade stipendier 2020 
 
Våren 2020 
Åsa Gyberg-Karlsson från region Blekinge har tilldelats på 5 000kr för att delta på IFBLS världskongress i 
Köpenhamn 1-5 september 2020.  
 
Karina Vidovic, avd för Hematologi och Transfusionsmedicin Lund, Skåne universitetssjukhus har tilldelats 5 
000kr för att delta på International Society on Thrombosis and Haemostasis Congress i Milano, 11-15 Juli 
2020.  
 
Ronza Hadad, Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Örebro har tilldelats 5 000kr för att delta 
på International Pathogenic Neisseria Conference, 6-11 september 2020 i Sydafrika. 
 
Då alla möten ställdes in har ingen av dessa stipendier betalats ut under 2020.  
 

Hösten 2020 
Stephen Ochaya, Uppsala Universitetssjukhus har tilldelats 3800kr i stipendium för att delta på IBL:s kurs i 
molekylärpatologi. 
 
 
SKKT 
Annika Hult, Klinisk Immunologi och transfusionsmedicin, Lund och Avdelningen för Hematologi och 
Transfusionsmedicin Lunds Universitet Malmö har tilldelats SKKT:s resestipendium på 10 000kr för att delta 
på International Society of Blood transfusion (ISBT), 6-10/6 Barcelona, Spanien. 
 

 
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. 

 
Utmärkelser  

 
Årets Biomedicinsk analytiker  
IBL: s styrelse utsåg Camilla Linder, Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset till Årets 
biomedicinska analytiker 2019. Camilla får utmärkelsen för bland annat hennes känsla för 
förbättringspotential på arbetsplatsen och att hon arbetar för spridning av kunskap på kliniken. 
 

Årets studenthandledare  
IBL: s styrelse utsåg Susanne Olsson, klinisk fysiologi och nuklearmedicin på Skånes Universitetssjukhus i Lund 
till Årets studenthandledare 2019. Utmärkelsen delas ut för att uppmärksamma den som på ett inspirerande 
sätt introducerar studenter till deras kommande verksamhetsområde under den verksamhetsförlagda 
utbildningen. 

 
IBL:s uppsatstävling (Årets studentuppsats) 
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IBL:s vetenskapliga råd utlyser årligen en tävling för studentuppsatser. 2020 vann Frida Granström från Umeå 
universitet, ” Differentiering av vild-typ transtyretinamyloidos och hypertensiv hjärtsjukdom”.  

 

Equalis 
IBL har två platser i Equalis styrelse och har under 2020 representerats av Maysae Quttineh och Roine 
Hernbrandt. IBL:s roll i styrelsen är att bevaka och utveckla bolagets förmåga att bedriva och främja 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom hela området laboratoriemedicin för en patientsäker diagnostik 
genom att arbeta för rättvisande och jämförbara undersökningsresultat. IBL bevakar även att biomedicinska 
analytiker har en given plats i samtliga expertgrupper som ligger under Equalis 16 programområden.  

 
Laboratoriet 
Laboratoriet har liksom året innan utkommit med fem nummer i en genomsnittlig upplaga på 4 000 
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. Två nya fasta 
inslag i tidningen, pensionärspanelen och studerandekrönikan, har tillkommit under 2020. 
 
 

Webb, nyhetsbrev och sociala medier 
Sommaren 2020 lanserades IBL:s nya webbplats som byggdes av MK Media. Den nya webbplatsen har flera 
automatiserade funktioner som underlättar till exempel administrationen av kurser/konferenser/ 
nätverksträffar samt är mer lättnavigerad än den gamla webbplatsen. Den nya webbplatsen är också bättre 
anpassad för användning i mobil och surfplatta.   
Antalet unika sidvisningar under 2020 låg på ungefär samma nivå som året innan, men ökade något (från 51 
105 till 52 011).  
I slutet av året genomfördes gemensamt 25-årsfirande för IBL och lanseringsfest för den nya webbplatsen, 
där besökarna kunde delta i ett quiz med frågor om IBL (där svaren kunde hittas på webbplatsen).  
 
Nyhetsbrevet har skickats ut varannan vecka precis som året innan, och öppningsfrekvens har fortsatt 
varit ungefär 40%. Nyhetsbrevet driver mycket av trafiken till webbplatsen och liksom tidigare år kan vi se att 
många klickar sig in på sidorna med kommande kurser och lediga jobb oavsett om de ligger högt upp eller 
långt ner i nyhetsbrevet.  
  
IBL:s Facebooksida har nästan 2400 följare och precis som nyhetsbrevet driver den mycket av trafiken till 
webbsidan. Facebooksidan används för att sprida egna nyheter, marknadsföra kurser och konferenser och för 
att dela andra relevanta nyheter och debattinlägg.  
 

 
Internationella biomedicinska analytikerdagen 
15 april uppmärksammades bland annat genom en planschtävling där medlemmar fick skicka in förslag på 
planscher som skulle kunna sitta på väggarna i till exempel väntrum på sjukhus och vårdcentraler för att 
informera om biomedicinsk analytikeryrket. Det vinnande bidraget skapades av Katarina Stojanovic från 
Göteborg.  
Vi tog även fram biomedicinsk analytiker-badges som kunde läggas ovanpå profilbilder på Facebook för att 
dra uppmärksamhet till yrket. 

 
Internationell verksamhet 
IBL och Vårdförbundet (VF) har genom den gemensamma internationella kommittén (IK) fortsatt sitt 
samarbete på nordisk, europeisk och global nivå.  
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IBL har representerats av Gabriella Lillsunde Larsson (ordförande IK), Maysae Quttineh och Tanja Wijkmark. 
Vårdförbundet har representerats av Michel Silvestri och Anne Lindgren. IK har under året haft 1 fysiskt 
möte och 4 digitala möten. 
 
Utöver IK-samarbetet finns samarbete på nationell nivå. Ett presidiemöte har genomförts under året med 
Vårdförbundets ordförande och vice ordföranden. IBL och VF har under året haft flera gemensamma 
aktiviteter såsom ett ordförandebrev till medlemmar och dialog med Socialstyrelsen kring felaktigt utfärdade 
legitimationer.  

 
NML  
Danmark har under 2020 haft sekretariatet för det nordiska nätverket och p.g.a. COVID-19 har inga fysiska 
möten genomförts, däremot ett digitalt möte i november där COVID-19 situationen i de nordiska länderna 
diskuterades. Deltagare var Gabriella Lillsunde Larsson, Maysae Quttineh, Anne Lindgren och Tanja 
Wijkmark.   
 

 
EPBS  
Två digitala EPBS-möten har hållits under hösten; 29 sep och 7 nov. Sverige representerades av Maysae 
Quttineh, Michel Silvestri och Anne Lindgren. På mötena diskuterades och godkändes en förlängning av 
mandatperiod för styrelsen pga rådande COVID-19-situation. Diskussioner fördes även kring samarbetet 
BioTrick mellan lärosäten i Norge, Finland och Portugal.   

 
IFBLS  
IFBLS 2020 i Köpenhamn fick skjutas fram till 2021 p.g.a. COVID-19. Gabriella Lillsunde Larsson har deltagit i 
den vetenskapliga kommittén inför konferensen. Under 2020 har 1 planeringsmöte hållits i Köpenhamn. 
 
Styrelsemöte med val av styrelseledamöter för 2020-2022 hölls digitalt vid 2 tillfällen i September (5 och 12 
sep) p.g.a. COVID-19 situationen. Deltagare var Michel Silvestri, Anne Lindgren (past president i IFBLS), 
Gabriella Lillsunde Larsson samt Tanja Wijkmark. Gabriella Lillsunde Larsson valdes in som styrelseledamot 
för de kommande 2 åren. Vid mötet diskuterades bl.a. det nyinstiftade ”Britta Karlsson Development Fund” 
och  ett ”position paper” utifrån patientsäkerhet. 
 
Under 2020 har ett manuskript framtagits för publikation i International Journal of Biomedical Laboratory 
Science (IJBLS). Författare har varit Maysae Quttineh, Victoria Heldestad, Tanja Wijkmark, Marcus Rehnberg 
och Gabriella Lillsunde Larsson. Manuskriptet har titeln; “Great interest in a Swedish nationally regulated 
specialist education among biomedical laboratory scientists and biomedical laboratory scientist students” 
och är baserat på medlemsundersökningar som utfördes 2018 (studenter och yrkesverksamma). 
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Sektion Klinisk kemi och transfusionsmedicin  
Sektionen har under året 2020 fortsatt arbeta med IBL. 
Årsmötet gick av stapeln den 24/5   
 
Inga val till styrelsen då den är vald på 2 år 2019.  
  
Ekonomin är god, Höstmötet i Västerås (2019) genererade 52 000 kr som fördelades mellan 
IBL och SKKT.   

  
Vårmötet i Klinisk Kemi som skulle hållits i Umeå blev inställt p.g.a. pandemin.  
Inga stipendium delades ut då alla möten ställdes in.  
Ewa Grönvall har deltagit i IBL:s kurskommittés möten via Teams.  

  
Styrelsen har hållit möten via mejl och Skype.   

 

 
Sektionen för klinisk fysiologi 

 
Styrelse      
Andreas Malmgren (AM)  Sammankallande, ordförande 
Jenny Fahlén (JF)   Ledamot 
Sajjad Saffari (SS)   Ledamot 
Ulrika Johansson (UJ)  Ledamot 
 

 
 
 

Det har nog inte undgått någon att pandemin påverkat oss alla under året, så även sektionens arbete. En 
positiv sak är att sektionens ekonomi är god vilket ger en bra grund för ett ännu mer aktivt arbete framöver. 

 
Möten  
Under året har det hållits tre protokollförda möten över Zoom/Teams. 
Därutöver har kontakt och ärenden skötts över mejl. Tyvärr har det inte varit möjligt med ett fysiskt möte 
under året.  
 
Sektionens arbete 
Sektionen har fortfarande som mål att hålla minst två kurser per år, men gärna mer om önskemål och behov 
finns. Det är glädjande att det finns ett intresse runt om i landet för att genomföra olika kurser inom klinisk 
fysiologi och vi vill gärna kunna erbjuda medlemmarna just detta. I årets tredje nummer av Laboratoriet 
genomförde sektionen en nulägesanalys bland klinisk fysiologiska verksamheter över hur kollegorna 
påverkats av pandemin i sitt dagliga arbete. Mycket planering gjordes under hösten för att kunna genomföra 
en kurs inom nuklearmedicin under 2021.  

 
Sektionen har också som ambition att vara mer interaktiv med medlemmarna på sin Facebook sida som 
skapades under 2019 respektive IBL:s hemsida och Instagram. Det är viktigt att skapa aktuella och 
intressanta inlägg. Alla ska också hjälpas åt med att komma med tips och idéer inom området klinisk fysiologi 
som kan publiceras i Laboratoriet. 

 
Andreas Malmgren 
Ordförande sektionen Klinisk fysiologi  
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Förtroendevalda och organisation 
 
Styrelse 
Maysae Quttineh  Jönköping   ordförande  
Gabriella Lillsunde Larsson  Örebro   vice ordförande 
Elisabeth Wiklund  Stockholm  ledamot 
Jennifer Arnqvist  Umeå  ledamot 
Andreas Malmgren  Malmö  ledamot  
Victoria Heldestad  Umeå  ledamot  
Jorge Hernandez  Kalmar  ledamot 
 
Sektionen för klinisk fysiologi 
Andreas Malmgren  Malmö  ordförande/sammankallande 
Jenny Fahlén   Östersund  ledamot 
Ulrika Johansson  Nordmaling  ledamot 
Sajjad Saffari   Stockholm  ledamot 
 
 
Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin 
Anna-Lena Henriksson  Krokom  ordförande/sammankallande 
Eva Grönvall   Valbo  ledamot 
Maud Andersson  Göteborg  ledamot 
Ewa Martin   Skellefteå  ledamot 
 
Valberedningen 
Agneta Colliander  Örebro  sammankallande 
Marianne Tynelius  Umeå 
  
  
Förtroendevalda revisorer 
Kristina Malm Jansson  Stockholm  
Anne Lindgren Berndt  Gnesta  
  
Revisorsuppleanter 
Bianca Bugge   Uddevalla    
Michelle Dobos Sandell  Kalmar 
 
Godkänd revisor 
Zinovia Vavolidu, Brantz AB 
 
Råd, kommittéer och nätverken 
 
Vetenskapliga rådet 
Victoria Heldestad  Umeå  sammankallande 
Elisabeth Wiklund  Stockholm 
Erika Lindberg   Göteborg 
Andreas Malmgren  Malmö 
Anita Hurtig-Wennlöf  Örebro 
 
Etiska kommittén 
Jennifer Arnqvist  Umeå  sammankallande 
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Anne Lindgren Berndt  Gnesta   
Åsa Karlsson Gyberg  Karlskrona 
Ulrika Johansson  Umeå 
 
Kurskommittén 
Tanja Wijkmark  IBL  sammankallande 
Maysae Quttineh  Jönköping 
Elisabeth Wiklund  Stockholm 
Andreas Malmgren  Malmö 
Eva Grönvall   Valbo 
  
Stipendiekommittén 
Andreas Malmgren  Malmö  sammankallande 
Jennifer Arnqvist  Umeå   
Jorge Hernandez  Kalmar   
 
Nätverken 
Handledarnätverk 
Jorge Hernandez  Kalmar 
 
Närverket för Disputerade 
Jorge Hernandez  Kalmar 
 
Kvalitetsnätverket 
Maysae Quttineh  Jönköping 
 
BMA-VET 
Anna Wiik Persson 
 
Chefsnätverket 
Tanja Wijkmark   IBL    
 
Internationella kommittén 
Från IBL:  
Gabriella Lillsunde Larsson  Örebro  ordförande, sammankallande 
Maysae Quttineh  Jönköping   
Tanja Wijkmark  IBL  sekreterare 
  
Från Vårdförbundet:  
Anne Lindgren   Vårdförbundet 
Michel Silvestri  Vårdförbundet 
 
 


