MOTIONSSVAR

Vårt dnr:
15/4314

2015-10-23

Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Carin Renger

Motion 79 – Motverka bristen av biomedicinska analytiker
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att motion 79 Motverka bristen av biomedicinska analytiker avslås.
Motionen
Andres Ahl, Värmlands län, har i motion 79 föreslagit att Sveriges Kommuner och
Landsting gör en långsiktig plan på hur bristen på biomedicinska analytiker ska
motverkas så att personalförsörjningen vad gäller denna yrkesgrupp blir
tillfredsställande på lång sikt, samt att Sveriges Kommuner och Landsting, vid
framställande av denna plan, för en dialog och samarbetar med staten, universiteten,
Vårdförbundet och eventuellt andra parter.
Styrelsen
Styrelsen konstaterar att biomedicinska analytiker är en av flera yrkesgrupper inom
hälso- och sjukvården där kompetensförsörjningen behöver fungera långsiktigt. Det
finns stora behov av att rekrytera inom hela välfärdssektorn i framtiden och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har via satsningen Sveriges Viktigaste Jobb synliggjort ett antal professioner med stora rekryteringsbehov, bland annat biomedicinska
analytiker. Därutöver har nio strategier tagits fram för hur arbetsgivare kan möta
rekryteringsutmaningarna inom vården och omsorgen.
Det är inte effektivt att på nationell nivå lyfta ut en enskild yrkesgrupp bland flera. De
faktorer som påverkar möjligheterna till en god kompetensförsörjning delas ofta av
flera professioner. Påverkan på dimensionering av utbildningssystemet görs nationellt
bäst på en övergripande nivå, inte för en specifik yrkesgrupp. Som dimensioneringssystemet för högre utbildning ser ut idag behöver varje enskild utbildningsanordnare
påverkas för att utöka antalet utbildningsplatser för biomedicinska analytiker. Här har
varje medlem större möjlighet att påverka utifrån sina specifika behov. Därför lyfter
SKL också behovet av regional och lokal dialog i många sammanhang.
SKL är aktiv i frågor som rör utbildningsdimensionering, kvalitet och relevans i
utbildningar på övergripande nivå och företräder då både det nationella och det
regionala perspektivet.
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Motion om att motverka bristen av biomedicinska analytiker
Det finns en yrkesgrupp inom sjukvården som tyvärr hamnat lite i skymundan. Då
talar vi om yrkeskåren BMA(biomedicinska analytiker). BMA är, hos allmänheten, en
relativt okänd yrkesgrupp. Denna yrkesgrupp är för den delen inte mindre viktig än
t.ex. sjuksköterskor som är en mer välkänd yrkesgrupp. Biomedicinska analytiker
sköter t.ex. i regel de flesta provtagningarna på våra vårdcentraler.
Tyvärr är BMA idag ett bristyrke och blickar man framåt så ser det än mörkare ut.
Enligt en färsk rapport från Vårdförbundet så kommer Sverige 2025 att sakna 2400
BMA om ingen åtgärd sätts in. SKL måste se över hur man skall kunna hindra denna
brist. Personalförsörjningen inom detta område är elementärt för flera områden inom
vården. Inte bara inom primärvården utan även inom fler områden i sjukvården. Som
exempel kan nämnas cancerbehandlingarna där BMA är en viktig yrkesgrupp. En
snabb diagnos är elementärt för att en cancerbehandling skall påbörjas så tidigt som
möjligt.
Därför bör SKL se över hur man skall kunna motverka bristen på BMA och få en
tillfredställande personalförsörjning när det gäller denna yrkeskår. Någon form av
långsiktig plan måste upprättas. Dialog bör föras mellan SKL, staten, universiteten,
Vårdförbundet, och eventuellt andra parter.
Det är värt att notera att i just Karlstad så har man beslutat att lägga ner
universitetsutbildningen för biomedicinska analytiker. Trots att de som
utexaminerades här fick jobb omgående. Detta gör det ännu svårare att rekrytera. Det
är svårt att rekrytera i hela landet så problemet är nationellt.

Därför föreslår jag att kongressen beslutar:
att Sveriges Kommuner och Landsting gör en långsiktig plan på hur bristen på
biomedicinska analytiker skall motverkas så att personalförsörjningen vad gäller
denna yrkesgrupp blir tillfredställande på lång sikt.
att Sveriges Kommuner och Landsting, vid framställande av denna plan, för en dialog
och samarbetar med staten, universiteten, Vårdförbundet och eventuellt andra parter.

Anders Ahl (SD), ombud för Värmlands län

