
DIAGNOSTIKFORUM
Tema: Bristen på biomedicinska analytiker 

Historik 

Marita Teräs, utredare Naturvetarna 

Utbildningens utmaningar, – hur många bio-   
medicinska analytiker utbildar vi nationellt?  

Yrkesutveckling de senaste 100 åren  Tanja Wijkmark, kanslichef IBL

Anne Lindgren - förbundsombudsman handläggare biomedicinska  
analytikerfrågor- Vårdförbundet 

 08.30 - 09.00

09.15 - 09.45

09.45 -10.30

10.30 - 10.45

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 13.30

14.30 - 15.00

Lägesrapport om bristen

15.00 - 15.30

Paneldebatt Företrädare för IBL, fackförbund, lärosäten, arbetsgivare

13.30 - 14.00

14.00 - 14.30

Paus

Paus

 10.45 - 11.00

Avslutning Maysae Quttineh, ordförande IBL

Program torsdag 8 december

09.00 - 09.15

Uppstart/registrering

Enkät - Var arbetar biomedicinska analytiker 
2022? 

Är regionerna attraktiva arbetsgivare?

Rätt kompetens på rätt plats -Vad visar 
Vårdförbundets Novus-undersökning?

Lunch

Gabriella Lillsunde Larsson, vice ordförande IBL

Specialist? Javisst? Eller? Sophia Godau, förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet

Utbildning på avancerad nivå

Vem gör vad på labb? Maysae Quttineh, ordförande IBL

15.30 - 15.50

15.50 - 16.00

2022
Datum: 8 dec
Plats:   Distans via Zoom
Pris:     1500 kr, medlem 
              i IBL 900 kr
       Gå 3, betala för 2

Missa inte årets

Den 8 december är det dags för Diagnostikforum, mötesplatsen för alla biomedicinska 
analytiker. Årets möte är digitalt och har temat bristen på biomedicinska analytiker. 
Under dagen presenteras en nulägesanalys där olika delar av bristen diskuteras, så 
som studentsituationen och pensionsavgångar, varför man lämnar hälso- och  
sjukvård samt exempel från olika delar av landet.

Dagen fortsätter med fokus på möjliga lösningar. Vilka behov finns i framtiden och 
hur får vi studenter att söka utbildningarna? Kan ökade karriärmöjligheter öka intres-
set för yrket och generera löneutveckling och yrkesstolthet? Som avslutning på dagen 
kommer en paneldebatt diskutera hinder och möjligheter för professionens utveckling 
framåt.

Varmt välkommen på ett viktigt möte om professionens framtid!

Anmäl dig på 
ibl-inst.se

Hur löser vi det?

Vem vill bli och arbeta som biomedicinsk analytiker? 

Hur ser det ut i Sverige idag när det gäller Gabriella Lillsunde Larsson, vice ordförande IBL 
tillgång på biomedicinska analytiker?

Välkomna! Introduktion av dagen Maysae Quttineh, ordförande IBL

Camilla Hesse, programansvarig biomedicinska analytikerprogrammet  
vid Göteborgs Universitet, plus representanter från lärosäten

Karin Bouma, biträdande programdirektor biomedicinska analytiker-
programmet, Karolinska Institutet, Lars Frelin, programdirektor för 
biomedicinska analytikerprogrammet, Karolinska Institutet




