Motion om att undersöka möjligheterna för biomedicinska analytiker, att vara mer närvarande
vid provtagning

Det diskuteras idag en hel del om olika yrkesgrupper som inte ges möjlighet att utöva sin yrkesroll
fullt ut. Många läkare, lärare och poliser med mera känner frustration över att de pga tidsbrist inte har
möjlighet att till fullo få ägna sig åt sysslor som ingår i deras akademiska utbildning.
En yrkeskategori som ofta drabbas är Biomedicinska analytiker (BMA). Det har förts en del debatt den
senaste tiden om att BMA borde få vara mer aktiva i själva provtagningen. Som det ser ut idag så är
BMA alltför ofta inne på labbet. Själva provtagningen på sjukhus sköts i regel av sjuksköterskor, i
vissa fall av undersköterskor.
Här finns flera fördelar med att låta BMA göra en del provtagningar eller vara mer närvarande vid
provtagning. Om BMA gör provtagningar oftare så avlastas sjuksköterskorna och undersköterskorna
som då kan få mer tid till andra viktiga arbeten som ingår i deras profession. Nu när det råder brist på
sjuksköterskor, kan andra professioner vara behjälpliga.
Tilläggas bör också att BMA är speciellt utbildade vad gäller provtagning vilket ökar
patientsäkerheten. Vissa patienter kan dessutom vara svåra att göra provtagning på av olika skäl. Även
säkerheten för själva analysen ökar då BMA är utbildade i hur fel analysen kan bli om inte proverna
görs på rätt sätt.
Detta skulle också innebära en social vinst, då BMA får mer patientkontakt och även kontakt med
andra yrkesgrupper inom vården, något som uteblir om BMA är inne på laboratoriet i den utsträckning
som idag.

Med anledning av vad som ovan anförts yrkar Sverigedemokraterna i Värmlands landsting:
Att möjligheterna och fördelarna undersöks med att låta biomedicinska analytiker ta hand om
provtagningarna i större utsträckning än idag.
Att det utifrån ovan undersökning görs en plan för hur BMA skall ta mer provtagningar med målet att
öka patientsäkerheten och avlasta sjuksköterskor och eventuellt andra yrkesgrupper.
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