
 

 

 

 

 
 

IBL:s verksamhetsplan 2021-2022 

IBL är en fackligt och politiskt obunden professionsorganisation för biomedicinska analytiker och arbetar för att 

utveckla och stärka den kunskap och kompetens som finns hos biomedicinska analytiker. Coronapandemin har 

påverkat IBL:s planerade aktiviteter för 2021 och denna verksamhetsplan är anpassad efter rådande situation. 

IBL:S VISION  

IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa - En profession som gör skillnad 

IBL:S UPPDRAG  
Ingen förening är starkare än dess medlemmar. Vår ambition är att biomedicinska analytiker ska känna en 

tillhörighet till IBL och vara medlemmar. IBL ska vara den självklara organisationen för biomedicinska analytiker 

i Sverige. Det gör vi genom att vara en aktiv professionsorganisation som genomför aktiviteter och driver frågor 

som berör professionens utveckling i samhället.  

 

IBL:s fokusområden för 2021-2022 

• Kompetensutveckling av biomedicinska analytiker. 

• Utveckling av kunskapsområdet biomedicinsk laboratorievetenskap. 

• Tydlig position i samhället. 

• Reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker. 

KOMPETENSUTVECKLING AV BIOMEDICINSKA ANALYTIKER  
IBL:s kärnverksamhet är att bidra till kompetensutveckling av biomedicinska analytiker. Genom att etablera en 

attraktiv kursverksamhet, anordna en nationell konferens för biomedicinska analytiker och etablera nätverk inom 

olika discipliner stärker vi våra medlemmar i sin professionella kunskap.  

IBL har i nuläget sex olika nätverk som vänder sig till biomedicinska analytiker oavsett disciplin både inom 

laboratoriemedicin och klinisk fysiologi: 

• Chefsnätverk 

• Kvalitetsnätverk 

• Handledarnätverk 

• Nätverk för disputerade biomedicinska analytiker 

• Nätverk för biomedicinska analytiker inom veterinärmedicin 

• Nätverk för entreprenörskap 

 

IBL:s kursverksamhet arrangerar vanligtvis utbildningstillfällen i olika delar i landet. Vi kommer fortsätta att arbeta för 

att erbjuda distansutbildningar som ett alternativ till utbildningar på plats.  

Under 2021-2022 ska vi: 

• Arrangera minst 4 kurser/termin inom både laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. 

• Arrangera Diagnostikforum som den nationella konferensen för biomedicinska analytiker under hösten 2021. 

• Arrangera minst en digital nätverksträff för respektive nätverk inom IBL:s verksamhet. 
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UTVECKLING AV KUNSKAPSOMRÅDET BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP 
Kunskapsområdet biomedicinsk laboratorievetenskap behöver ständigt utvecklas för att möta förändringar och 

framtida utmaningar i samhället. Det ligger i IBL:s intresse att bevaka och utveckla området, något vi är ensamma om. 

Detta gör vi genom att:  

• Bevaka och följa utvecklingen av grundutbildningen och vidareutbildning på avancerad nivå för biomedicinska 

analytiker genom deltagande i universitetens utbildningsnätverk samt genom deltagande i nationell 

arbetsgrupp för magisterutbildning.   

• Utveckla IBL:s vetenskapliga råd och arbeta med: 

o Att besvara remisser inom ämnesområdet. 

o Bevaka huvudämnet genom att bland annat bedöma examensuppsatser i en årlig tävling för 

biomedicinska analytikerstudenter. 

o Kartlägga akademiska vidareutbildningar på avancerad nivå och sträva efter en gemensam 

plattform för en framtida specialistutbildning. 

o Delta i nordiska, europeiska och internationella nätverk och följa utvecklingen i andra länder.   

EN TYDLIG POSITION I SAMHÄLLET  
Biomedicinska analytiker är för många en okänd yrkesgrupp. Detta har en påverkan på professionens 

utvecklingsmöjligheter och för framtida kompetensförsörjning. IBL strävar efter att synliggöra våra 

medlemmars kompetens och roll i samhället. Detta gör vi genom att:  

• Utveckla vår kommunikationsstrategi genom en attraktiv hemsida, sociala medier och regelbundna 

nyhetsbrev till medlemmarna för att informera om viktiga händelser som berör professionen och 

uppmuntrar våra medlemmar till att engagera sig i viktiga frågor. 

• Utveckla nätverket för kontaktombud i olika verksamheter för att fånga upp behov hos våra 

medlemmar och få en bättre spridning till dem som inte är medlemmar. 

• Aktivt driva frågor tillsammans med arbetsgivare kring vem som gör vad på laboratorierna i framtiden 

och vikten av biomedicinska analytikers kompetens ur ett kvalitets- och patientsäkerhetsperspektiv. 

• Att genom tidningen Laboratoriet synliggöra våra medlemmars insatser och kompetenser för att 

stärka våra medlemmars kunskap om vår professions betydelse och att hålla dem uppdaterade om 

utvecklingen inom vårt kunskapsområde. 

• Att genom vår nya Podd ”bäst på test” lyfta viktiga ämnen, synliggöra våra medlemmars insatser och 

kompetenser för att stärka våra medlemmars kunskap om vår professions betydelse och att hålla dem 

uppdaterade om utvecklingen inom vårt kunskapsområde. 

 

REGLERAD SPECIALISTUTBILDNING FÖR BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 
Utvecklingen går snabbt inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. En av vårdens viktigaste kompetenser är 

biomedicinska analytiker och utan vår kompetens skulle sjukvården stanna. För att biomedicinska analytikers 

kompetens skall följa med i utvecklingen, likaså för att professionen skall kunna bidra till att ny kunskap 

utvecklas och implementeras i verksamheterna är en kontinuerlig kunskapsutveckling nödvändig. IBL driver 

frågan om att inrätta en nationellt reglerad specialistutbildning.  

Detta gör vi genom att: 

• Anordna chefsmöte för verksamhetschefer för att diskutera behov av specialistutbildning. 

• Vara aktiva i debatter där verksamhetschefer och politiker finns.  

• Samarbeta med andra organisationer för att tillsammans fortsätta arbetet. 

 

Besök gärna IBL:s nya webbsida www.ibl-inst.se där du kan läsa mer om IBL och våra aktiviteter eller hitta oss 
på Facebook under 
IBL – Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap. 
 
Om du har några frågor så är du alltid välkommen att kontakta kansliet, på tfn 08-24 01 30 eller e-post 
kansli@ibl-inst.se. 

 

http://www.ibl-inst.se/
mailto:kansli@ibl-inst.se

