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Ordföranden har ordet
2021 blev ännu ett år med restriktioner som utmanade IBL att agera i skuggan 
av en global pandemi. Med lärdomar från 2020 var vi bättre rustade när den 
tredje vågen fortsatte tvinga oss till hemarbete, permittering av personal och 
digitala kurser/konferenser. IBL har under 2021 ställt om till mer digital verk-
samhet och detta har gett nya möjligheter.

Bristen på fysiska arenor, där vi vanligtvis kan möta allmänheten och synlig-
göra vår profession, blev ett långvarigt faktum som ledde till att vi utvecklat 
nya digitala sätt för att kunna nå ut. Nyhetsbrev, debattartiklar, aktivitet i flera 
sociala medier och en egen podcast bidrog till att IBL kunde sprida viktiga 
händelser om och kring professionen.

En utmaning som är svår att lösa under restriktioner är det ökade medlemstap-
pet och möjlighet till att rekrytera nya medlemmar. Detta är något som påver-
kar både medlemsantal och ekonomin. Något som kan behöva utvecklas under 
de kommande åren.

Under 2020 och 2021 har flera rapporter visat på ett ökat behov av kompe-
tensförsörjning och utvecklingsmöjligheter för biomedicinska analytiker. Vikti-
ga frågor där IBL under 2021 tagit en större plats genom att leda och delta 
för att tillsammans med yrkesorganisationer, fackförbund och lärosäten 
driva fram viktiga åtgärder för professionen.

Bristen på biomedicinska analytiker är ett globalt problem där IBL 
representerar Sveriges biomedicinska analytiker och bidrar till flera 
utvecklingsarbeten för att påverka och driva professionsfrågor på 
såväl nordisk, europeisk som internationell nivå.

Det är med stolthet jag efter 2021 konstaterar att med det 
enorma engagemanget hos våra anställda och den breda 
sammansättningen av kompetenta och drivna styrelsele-
damöter, i såväl IBL:s styrelse som i sektionerna, fortsät-
ter IBL att utvecklas till den självklara organisationen 
som ska synliggöra biomedicinska analytikers roll i 
samhället och få professionen att växa.

Maysae Quttineh 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 kun-
skap och kompetens som finns hos biomedicinska analytiker. IBL arbetar även 
för att stärka professionens status och synliggöra yrkets betydelse.

Medlemmar
Vid årsskiftet hade IBL 2954 medlemmar (vid förra årsskiftet: 3148 medlem-
mar). Av dessa är 350 pensionärsmedlemmar och 453 studerandemedlemmar. 
Under året har 375 avregistreringar gjorts jämfört med 402 föregående år. Av 
dessa var 226 på grund av utebliven betalning för 2021 års medlemsavgift. De 
flesta som kontaktar IBL för att avsluta sitt medlemskap uppger pensionsav-
gång som orsak. Under 2021 har IBL totalt fått 211 nya medlemmar varav 
dessa är 48 yrkesverksamma och 121 studerandemedlemmar.

För att i ett tidigt skede uppmärksamma biomedicinska analytikerstudenter om 
IBL har vi besökt termin 1-studenter. På Uppsala universitet, Göteborgs uni-
versitet och Örebro universitet träffade IBL studenter via Zoom. Detta har lett 
till att IBL fick 121 (163 förra året) nya studerandemedlemmar.

Antal nya studerandemedlemmar har varit lägre de senaste två åren och vi kan 
se att det har en tydlig koppling till att IBL inte mött studenter fysiskt utan via 
digitala plattformar som t.ex. Zoom.

Medlemmar 2017 2018 2019 2020 2021

Yrkesverksamma 3085 2587 2342 2118 2099

Pensionärer 363 319 357 352 350

Studenter 471 662 504 678 453

Totalt 3919 3568 3203 3148 2902
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Ekonomi
Det ekonomiska utfallet för IBL redovisas i årsredovisningen. Föreningens eko-
nomi är fortsatt god trots ett minusresultat på 41 694kr. Precis som förra året 
har pandemin påverkat IBL:s verksamhet. Under året har omställningen till 
digitala kurser ökat, vilket är positivt då digitala kurser kräver mindre resurser 
och ger bättre ekonomiskt utfall för kurserna. IBL har även tagit del av det 
korttidsbidrag som delats ut av Tillväxtverket. Totalt har 116 039 kr delats ut i 
bidrag till IBL mellan januari-maj. Medlemsintäkterna finansierar i huvudsak 
IBL:s arbete. Kursverksamheten och Diagnostikforum är också viktiga delar för 
att finansiera verksamheten. 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 kommu-
nikatör på IBL, Tanja Wijkmark som kanslichef och verksamhetsutvecklare. På 
grund av pandemin har kansliet haft arbetstidsförkortning. Tanja Wijkmark 
har varit permitterad 40 % mellan 1 januari- 31 maj. Under samma tidperiod 
har Marcus Rehnberg varit permitterad 20 %. I juni flyttade kansliet till nya 
lokaler på Ringvägen 56.

Möten
Styrelsemöten
Styrelsen består av sex ledamöter och en ordförande. Under året har det ge-
nomförts sju protokollförda styrelsemöten varav ett fysiskt och resten digitalt 
via Teams.

Representation
Samarbete med Vårdförbundet
Utöver det gemensamma arbetet i Internationella Kommittén (IK, läs mer om 
det samarbetet längre ner) finns samarbete på nationell nivå. Två presidiemö-
ten har genomförts under året med Vårdförbundets ordförande och vice ord-
föranden. IBL och VF har under året haft flera gemensamma aktiviteter såsom 
uppstart av samverkan kring specialistutbildning och kompetensutveckling.
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Nationell master för biomedicinska analytiker
Göteborgs universitet har fått i uppdrag att kalla de medicinska fakulteterna 
som idag erbjuder kandidat i biomedicinsk laboratorievetenskap och undersö-
ka möjligheterna för magisterutbildning för biomedicinska analytiker. Repre-
sentanter från Umeå, Örebro, Karolinska, Göteborg och Linköping deltar och 
flera av lärosätena är i uppstart av program inom kort, IBL:s ordförande finns 
med som representant för yrkesorganisationen.

Kunskapsprov
2020 fick Karolinska Institutet ett förnyat avtal med Socialstyrelsen om att ut-
forma 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 professionsorganisa-
tioner som bär på kompetens inom biomedicinsk laboratorievetenskap. IBL 
representeras av Lisa Wiklund och ett inledande uppstartsmöte ägde rum 16 
februari 2021. Referensgruppen har haft några digitala möten under året.

Vårmöte i Klinisk kemi
Klinisk kemi i region Västerbotten stod som värd för mötet. IBL, SFKK och 
SSKF var samarbetsparter. Över 400 deltagare kopplade upp sig från hela Sve-
rige. IBL stod för ett block där temat var arbetsmiljöns betydelse för patientsä-
kerhet. Marianne Törner var inbjuden föreläsare. IBL:s ordförande var modera-
tor för passet och bjöd in till diskussion kring ämnet efter föreläsningen.

Etiska kommittén
Sammankallande under 2021 var Jennifer Arnqvist och övriga medlemmar var 
Anne Lindgren, Åsa Gyberg Karlsson och Ulrika Johansson. Etiska kommittén 
har under 2021 bidragit med flera intressanta etiska dilemman och texter till 
Laboratoriet samt IBL:s Facebooksida.

Vetenskapliga Rådet
Sammankallande har varit Victoria Heldestad och övriga ledamöter under 
året var Lisa Wiklund, Erika Lindberg, Andreas Malmgren och Anita Hur-
tig-Wennlöf. VR har under verksamhetsåret haft ett möte digitalt, övrig kom-
munikation 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
Fram till november 2021 ingick Tanja Wijkmark (sammankallande), Lisa Wik-
lund, Andreas, Malmgren, Jorge Hernandez, Camilla Linder, Ewa Grönvall 
och Maysae Quttineh i kurskommittén.

Därefter gjordes en omstrukturering i de olika arbetsgrupperna och nu består 
kurskommittén av Tanja Wijkmark (sammankallande), Gabriella Lillsunde 
Larsson, Camilla Linder, Karin Olander, Ida Branzell och Pia Olosson. Nätver-
ken som tidigare ingick i kurskommittén blev en egen arbetsgrupp.

Under 2021 har nio kurser, varav sex digitala och tre fysiska, med totalt 143 
deltagare genomförts.

På grund av pandemin så planerades de flesta kurser att hållas digitalt. En kurs 
som planerades att hållas fysiskt fick ställas om till digitalt, Kvalitetskurs för 
kvalitetsansvariga i Jönköping i december

Utvärderingarna har visat stor nöjdhet bland deltagarna med ett snittbetyg på 
4,7 av 6. Några av de digitala kurserna fick ett lägre betyg på grund av vissa 
tekniska problem, vilket drar ner snittet som annars ligger på 5.

IBL:s kurser 2021
Kurs Deltagare Datum Plats

Kurs i flödescytometri 19 15-16/2 Digital via Zoom

Grundkurs i blodmorfologi 35 17-18/3 Digital via Teams

Kurs i malaria och andra blodparasiter 18 10-12/5 Digital via Zoom

Kurs i blodgas 38 18/5 Digital via Zoom

Urinsediment 15 15/10 Stockholm

Fortsättningskurs i cellmorfologi 22 31/8-2/9 Falun

Grundkurs i blodmorfologi 15 8-10/11 Falun

Fördjupningskurs i nuklearmedicin 22 17-18/11 Digital via Zoom

Kvalitetskurs för kvalitetsansvariga 22 2-3/11 Digital via Zoom

Totalt 143
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Diagnostikforum
Diagnostikforum 2021 var precis som 2018 ett gemensamt arrangemang 
mellan Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap (IBL) och Medicinsk 
Diagnostik Karolinska (MDK), skillnaden den här gånger var att konferen-
sen för första gången genomfördes digitalt via plattformen Coeo. Temat var- 
”blicken bakåt, ger fönstret mot framtiden”. Totalt 40 föreläsningar – varav 
5 keynote speakers, både svenska och internationella – fördelat på två dagar i 
fyra parallella spår: Covid-19-pandemin, diagnostikens roll i nära vårdarbetet, 
en profession i förändring, vart är vi på väg? och högspecialiserad vård. Det 
var drygt 200 deltagare, utställare och föreläsare loggade in för att ta del av när 
Diagnostikforum genomfördes i slutet av oktober.
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Nätverk
Nätverket för disputerade biomedicinska analytiker
Biomedicinsk analytiker är en forskande profession. Fler än 660 biomedicinsk 
analytiker har avlagt en doktorsavhandling i Sverige, det innebär att cirka 6% 
av närmare 11 000 yrkesverksamma tagit steget in i forskarvärlden. En del 
av dessa är medlemmar i IBL och engagerar sig i vårt nätverk för disputerade 
biomedicinska analytiker. Under 2021 hölls ett digitalt möte i maj med ett 
program som syftade till att lära känna varandra, vilka forskningsfältet man 
fokuserar på, var de disputerade befinner sig och att dela med sig av erfarenhet-
er om hur kompetensen tas tillvara ute i landet. Det har pågått en regelbunden 
mejlkontakt med medlemmarna i nätverket och flera disputerade medlemmar 
deltog med presentationer under Diagnostikforum. Medlemmar i nätverket 
har under året levererat vetenskapliga texter till tidningen Laboratoriet.

Handledarnätverket
Under 2021 har nätverket haft en digital träff med deltagare från hela landet 
där man fortsatt att samtala kring handledarskap under denna speciella period 
som pandemi innebär. Man berättade om olika svårigheter som hanledarskap 
hade och fortfarande har när man ska handleda på distans eller under begrän-
sade möjligheter att träffas fysiskt för de praktiska momenten som verksam-
hetsförlagd utbildning (VFU) kräver. Pandemin och de begränsade möjlighe-
terna att träffas, har haft positiv inverkan på andra sätt att nätverka, och man 
har blivit skicklig på att hantera olika digitala plattformar. I november 2021 
tog Camilla Linder och Andreas Malmgren över ansvaret för nätverket efter 
Jorge Hernandez.

Kvalitetsnätverket
Under året genomfördes två digitala nätverksträffar med 16 respektive 22 
deltagare. På nätverksträffarna har medlemmarna fått skicka in ämnen de vill 
diskutera med andra kvalitetsansvariga. Under nätverksträffen som arrangerade 
i december diskuterade man att gå över till teams i stället för det samarbetsrum 
som tidigare använts.

BMA VET
En digital nätverksträff för biomedicinska analytiker inom veterinärmedicin 
genomfördes i oktober.
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Stipendier
Tilldelade stipendier 2021
Inga nya stipendier delades ut 2021 på grund att det rådande läget med pande-
min. Däremot delades två stipendier som beviljades under 2020 ut: Åsa Gy-
berg-Karlsson från region Blekinge tilldelades 5 000 kr för att delta på IFBLS 
världskongress i Köpenhamn som skulle genomförts 1-5 september 2020. 
Kongressen sköts upp till hösten 2021 och stipendiet kunde istället utnyttjas 
vid det tillfället.

Ronza Hadad, Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Örebro 
tilldelades ursprungligen 5 000 kr för att delta på International Pathogenic 
Neisseria Conference, som skulle genomförts 6-11 september 2020 i Sydafrika. 
När konferensen sköts beviljades hon att ersätta det tidigare stipendiet med 
ett stipendium på 1 745kr för att delta på ISSTDR – international society for 
sexually transmitted diseases research digitala konferens.

SKKT
Inga stipendier delades ut från SKKT under 2021.

Nordic Fund IBL avsätter årligen 1 svensk krona 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. Under 2021 delades inget Nordic 
award ut för medverkan till IFBLS 2021 i Köpenhamn. Stipendiet utlystes 
inte i och med den pågående COVID-19 pandemin då få medlemsländer från 
möjliga ländes förväntades kunna delta.
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Utmärkelser
Årets Biomedicinska analytiker
IBL: s styrelse utsåg Jessica Ögren på mikrobiologen i Jönköping till Årets 
biomedicinska analytiker 2020. Hon nominerades av sina kollegor för både sitt 
engagemang i parasitologi, sin nyfikenhet och sin förmåga att inkludera och 
dela med sig.

Årets studenthandledare
IBL: s styrelse utsåg Pia Gabrielsson på klinisk patologi, laboratoriemedicin vid 
Södra Älvsborgs sjukhus i Borås till Årets studenthandledare 2020. Nomine-
ringen var sprungen ur ett mångårigt och uppskattat samarbete mellan arbets-
plats och lärosäte.

IBL:s uppsatstävling (Årets studentuppsats)
IBL:s vetenskapliga råd utlyser årligen en tävling för studentuppsatser. 2021 
vann Felicia Johansson från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, 
med uppsatsen ”Programmerad celldöd-ligand 1 (PD-1) uttryck i icke små-cel-
lig lungcancer – Jämförelse mellan parade biopsier & cellblock”.

Till Årets biomedicinska 
analytiker 2020 utnämndes 
Jessica Ögren på mikrobiologen 
i Jönköping.

Årets bästa 
studentuppsats skrevs 
av Felicia Johansson, 
Göteborgs universitet.

Pia Gabrielsson, på klinisk 
patologi, Södra Älvsborgs 
sjukhus, utsågs till Årets 
studenthandledare 2020.
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Equalis
IBL har två platser i Equalis styrelse och har under 2021 representerats av 
Maysae Quttineh och Roine Hernbrand. IBL:s roll i styrelsen är att bevaka och 
utveckla bolagets förmåga att bedriva och främja kvalitetssäkring och kvalitets-
utveckling inom hela området laboratoriemedicin för en patientsäker diagnos-
tik genom att arbeta för rättvisande och jämförbara undersökningsresultat. IBL 
bevakar även att biomedicinska analytiker har en given plats i samtliga expert-
grupper som ligger under Equalis 16 programområden.

Under 2021 har Equalis arbetat mer aktivt med kvalitetssäkring av patientnä-
ra diagnostik och har bland annat erbjudit vården gratis utskick för kontroll 
av antigentester för Covid-19. Resultatet visade tydligt hur viktigt det är att 
laboratoriemedicin ansvarar för kvalitetssäkring även om annan huvudman ska 
utföra analysen.
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Laboratoriet
Laboratoriet har liksom året innan utkommit med fem nummer i en genom-
snittlig upplaga på cirka 4 000

exemplar. Som en besparingsåtgärd beslutades det att göra layouten av tid-
ningen själva, då kompetensen bedöms finnas inom organisationen. Årets sista 
nummer (nr 5/2021) var det sista som gjordes i samarbete med designbyrån 
Jojo-form.

Webb, nyhetsbrev och sociala medier
IBL lanserade under året podcasten ”Bäst på test” som kommit ut med sju 
avsnitt under året. Podcasten programleds av Maysae Quttineh och finns distri-
bueras via till exempel Spotify och podcastappar för iOS och Android.

Trafiken till IBL:s nya webbsida (som lanserades 2020) ökade under 2021. 
Antalet unika visningar ökade från 52 000 till närmare 57 000.

Nyhetsbrevet har skickats ut varannan vecka precis som året innan, och öpp-
ningsfrekvens är fortsatt hög och rör sig mellan 40 och 50%. 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 över 2500 följare och precis som nyhetsbrevet driver 
den mycket av trafiken till webbsidan. Facebooksidan används för att spri-
da egna nyheter, marknadsföra kurser och konferenser och för att dela andra 
relevanta nyheter och debattinlägg. Mer fokus har lagts på LinkedIn under 
året, och mycket av innehållet som publiceras på Facebook publiceras även där. 
Antalet följare har ökat med cirka 150 stycken under 2021 och uppgår nu till 
812.

Internationella biomedicinska analytikerdagen
15 april uppmärksammades med två livesända samtal under ledning av May-
sae Quttineh. Det första samtalet var en intervju med professor Agnes Wold, 
som tidigt under pandemin uppmärksammade biomedicinska analytiker. Det 
andra samtalet var ett panelsamtal om yrkets framtid, med rubriken ”Vart är vi 
på väg” och Camilla Hesse, Petri Gudmundsson, Sophia Godau och Natalee 
Westman i panelen.
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Internationell verksamhet
IBL och Vårdförbundet (VF) har genom den gemensamma internationella 
kommittén (IK) fortsatt sitt samarbete på nordisk, europeisk och global nivå. 
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 4 digitala möten.

NML
Danmark har fram till IFBLS 2021 i augusti 2021 haft sekretariatet för det 
nordiska nätverket. I början på året tog det nordiska nätverket fram ett ge-
mensamt brev om bristen på biomedicinska analytiker kopplat till COVID-19 
situationen. Brevet skickades till nordiska ministrar ansvariga för utbildning 
och hälso- och sjukvård. Vid IFBLS2021 i Köpenhamn 24-28 augusti övertog 
Norge sekretariatet och ett digitalt möte genomfördes 15 november där bland 
annat bristsituationen diskuterades.

EPBS
EPBS-möte har hållits 5-6 november i Santiago de Compstela i Spanien. Sve-
rige representerades av Michel Silvestri, Tanja Wijkmark och Sophia Godau. 
Sophia valdes in i EPBS-styrelsen som ”student facilitator”. Annat på agendan 
var framtagandet av ett ”position paper” angående COVID-19 samt uppdate-
ring av stadgar.

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 åren 2021 har flera planeringsmöten hållits digitalt.

IFBLS2021 genomfördes 24–28 aug på Bella center i Köpenhamn, Danmark. 
Sverige representerades av Gabriella Lillsunde Larsson, Maysae Quttineh, 
Tanja Wijkmark, Camilla Linder och Anne Lindgren. Trots stora osäkerheter 
inför konferensen kunde den genomföras med ett starkt vetenskapligt program 
och många deltagare (659 totalt). Styrelsemötet, alternate GAD, genomfördes 
digitalt på plats i Köpenhamn under konferensen. Gabriella Lillsunde Larsson 
är sedan 2020 styrelseledamot i IFBLS och ansvarar för ”development commit-
tee” samt medverkar i ”scientific comittee”.
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Sektionen för Klinisk kemi och transfusionsmedicin (SKKT)
Sektionen har under året 2021 fortsatt arbeta med IBL.

Årsmötet gick av stapeln den 24 maj.

Ny styrelse valdes på 2 år:

 » Ewa Grönvall
 » Karin Olander
 » Ida Branzell

Ekonomin är god, Vårmötet 2021 genererade 20 536kr som fördelades mellan 
IBL och SKKT.

Vid Vårmötet i Umeå deltog dåvarande styrelse digitalt. Ewa Grönvall har del-
tagit i IBL:s kurskommittémöten via Teams under våren 2021. Under hösten 
har Ewa Grönwall tvingats ha uppehåll p.g.a. sin arbetssituation.

Under hösten har de nya styrelsemedlemmarna deltagit i olika forum. Karin 
Olander sitter med i IBL:s kurskommitté och rekryteringsgrupp. Ida Branzell 
är med i kurskommittén och i arbetsgruppen för specialistutbildning.

Styrelsen har tyvärr inte hållit några egna möten.
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Sektionen för klinisk fysiologi
Pandemin ser ut att gå mot ett slut, vilket är positivt i många avseenden och 
att det framöver blir möjligt att genomföra kurser på plats och vi tror att alla 
längtar efter att få mötas fysiskt.

Möten
Under hösten har flera planeringsmöten hållits över Teams för att kunna sjösät-
ta kursen i lungfunktionsdiagnostik under våren 2022, samt att dela in sektio-
nen i olika arbetsområden då hela sektionen är ny från i höstas.

Sektionens arbete
Sektionens målsättning är att arrangera två kurser per år och sektionen tar 
gärna emot önskemål och förslag på kurser som medlemmarna ser som behov. 
Det skulle kännas givande om vi kan fylla eventuella luckor i utbudet av kurser 
som redan finns inom klinisk fysiologi.

Vi arbetar med olika frågor som exempelvis kursverksamhet, nätverk för che-
fer, disputerade, handledare mm, rekrytering/studentsatsning samt bevaka 
kunskapsområdet som specialistutbildning, nationell magisterutbildning och 
karriärstege.

Sektionen är ny och det är många bollar i luften, men en utmaning under 
2022 är att bli mer aktiva med fler inlägg både på Facebook, Instagram och 
inte minst IBL:s hemsida.

Cecilia Fridolfsson, Pia Olofsson och Sanela Halak Sektionen Klinisk Fysiologi
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Förtroendevalda och organisation
Styrelse
 » Maysae Quttineh Jönköping ordförande
 » Gabriella Lillsunde Larsson Örebro vice ordförande
 » Lisa Wiklund Stockholm ledamot
 » Camilla Linder Stockholm ledamot
 » Andreas Malmgren Malmö ledamot 
 » Victoria Heldestad Umeå ledamot
 » Jorge Hernandez Kalmar ledamot

Sektionen för klinisk fysiologi
 » Sanela Halak Malmö ledamot
 » Cecilia Fridolfsson Kalmar ledamot
 » Pia Olofsson Kalmar ledamot

Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin
 » Eva Grönvall Valbo ledamot
 » Karin Olander Falun ledamot
 » Ida Brantzell Örebro ledamot

Valberedningen
 » Ewa Wallander Kalmar
 » Jennifer Arnqvist Umeå
 » Maria Brohlin Umeå

Förtroendevalda revisorer
 » Kristina Malm Jansson Stockholm
 » Anne Lindgren Gnesta

Revisorsuppleanter
 » Bianca Bugge Uddevalla
 » Michelle Dobos Sandell Kalmar

Godkänd revisor
 » Zinovia Vavolidu Brantz AB
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Råd, kommittéer och nätverk
Vetenskapliga rådet
 » Victoria Heldestad Umeå sammankallande
 » Lisa Wiklund Stockholm
 » Erika Lindberg Göteborg
 » Andreas Malmgren Malmö
 » Anita Hurtig-Wennlöf Örebro

Etiska kommittén
 » Anne Lindgren Gnesta
 » Åsa Karlsson Gyberg Karlskrona
 » Ulrika Johansson Umeå

Stipendiekommittén
 » Andreas Malmgren Malmö sammankallande
 » Jorge Hernandez Kalmar
 » Ewa Grönwall Gävle
 » Jennifer Arnqvist Umeå

Handledarnätverk
 » Camilla Linder Stockholm
 » Andreas Malmgren Malmö

Nätverket för Disputerade
 » Jorge Hernandez Kalmar

Kvalitetsnätverket
 » Maysae Quttineh Jönköping

BMA-VET
 » Sara Westin Uppsala

Chefsnätverket
 » Maysae Quttineh Stockholm
 » Sanela Halak Malmö
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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

























 
Revisionsberättelse för 
Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap för verksamhetsåret 2021 
 
 
 
 
Vid granskning av Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskaps 
räkenskaper för 2021 har vi funnit dess i god ordning och enligt god 
revisionssed. 
 
Mot bakgrund av det medlemstapp som skett under flera år och som tyvärr 
fortsätter vill vi uttrycka oro inför de närmsta åren. IBL är en 
medlemsorganisation som är beroende av medlemmar för dess existens. 
Medlemsavgiften är utöver inkomster från kursavgifter en avgörande faktor för 
att driva och utveckla verksamheten. 
 
Mot förvaltning och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns 
enligt oss ingen anledning till anmärkning. Med denna bakgrund föreslår vi 
årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 
 
 
Stockholm april 2022 
 
 
 
Anne Lindgren  Kristina Malm Jansson 
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