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Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl:
Biomedicinska analytiker anses vara underrepresenterade inom Vårdförbundet. Vårdförbundet
behöver synliggöra yrkesgruppen vid olika diskussioner och sammanhang.
Vårdförbundet representerar fyra yrkesgrupper inom vården och biomedicinska analytiker är en
av dem. Jag tycker att det är viktigt att varje yrkesgrupp inom Vårdförbundet har en representant
i styrelse som är kunnig inom sitt yrkesområde, så att vi tillsammans med våra erfarenheter och
kunskaper på bästa sätt representerar alla våra medlemmar oavsett vilken profession de tillhör.
Om jag blir vald, skulle jag vilja driva Vårdförbundets frågor och lyfta upp de framtida
utmaningar vi har för alla Vårdförbundets yrkeskategorier.
Mina viktigaste frågor är:
Jag tycker att det är viktigt att driva frågor om kompetensutveckling/specialistutbildning, bättre
arbetsvillkor och stark löneutveckling för alla professioner Vårdförbundet representerar.
Biomedicinska analytiker har en viktig roll i vårdkedjan pga. deras utbildning och kompetens
inom metodutveckling, implementering av forskning, utförande av avancerade arbetsuppgifter
inom laboratorievetenskap och klinisk fysiologi. Därför är det viktig att synliggöra och lyfta även
den professionen i samhället, bland politiker och sjukvårdspersonal.
Min bakgrund är:
PhD och Leg biomedicinsk analytiker.
Mina främsta styrkor är:
Drivande, ansvarstagande, resultatorienterad med stor nyfikenhet och organisationsförmåga.
Många av mina projekten har varit av internationell karaktär som gjorde att jag har fått god vana
att leda och samarbeta med människor oberoende av bakgrund och kulturella skillnader.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Mellan 1995-1999 var jag aktiv i Röda korset där jag bl.a. var en av representanter för
internationell ungdomsförbund, aktiv inom organisationskommitté för internationell
ungdomsmöte i Stockholm, samt ungdomsledare på barn-och ungdomsläger.
Jag har varit Vårdförbundets förtroendevald och representant i samverkan sedan 2015.
Tillsammans med fem kollegor startades Biomedicinsk analytiker gruppen år 2017. Gruppens
mål är att belysa och synliggöra biomedicinsk analytiker yrkesgruppen och att jobba för bättre
karriärvägar som tex specialistutbildning inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi.
Jag kan tillföra Vårdförbundets styrelse kombinationen av god samarbets- och kommunikativ
förmåga med lång erfarenhet av akademisk bakgrund, handledning, och laboratoriearbete.
Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och VF om 5 år:
Det som är och kommer att vara viktig för alla medlemmar och Vårdförbundet är frågor inom
kompetensutveckling/specialistutbildning, skyddade- och tydliga arbetsuppgifter för legitimerad
personal, bättre arbetsmiljö och högre löner, bättre möjligheter att få driva eller delta i olika
forskningsprojekt både för disputerade och icke disputerade personal som en del av
kompetensutveckling.
När det gäller biomedicinska analytiker, i dagsläge på många arbetsplatser har inte professionen
tydliga arbetsbeskrivningar och karriärvägar som vi alla behöver för att kunna utvecklas under
hela arbetslivet. Yrkesgruppen ersätts med andra yrkesgrupper som inte har likvärdiga
utbildningar och kompetens för arbete dem utför. Biomedicinska analytiker ifrågasätter hur deras
kompetens och kunskaper används eller rättare sagt inte används. Det är en av de frågor som
biomedicinsk analytiker gruppen tycker är viktig att få stöd med i framtiden.

