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Vårt nya drogtest-system SCS 
är enkelt, säkert och effektivt 
Undvik besvärliga provtagningar - använd saliv istället 

för urin vid drogtester. Det har aldrig varit enklare 

att utföra säkra kontroller. 

Kontakta oss för mer information

Drogtest
-med saliv
istället 
för urin        

Hettich Labinstrument AB
Telefon +46 (0)8 752 00 30 | Fax +46 (0)8 752 03 90

info@hettichlabinstrument.se

SCS-systemet för säkra prover med 

saliv innehåller provrör med 

extraktionslösning, uppsamlingsburk 

och överföringsrör. Provrören kan fås 

med eller utan säkerhetsförsegling.

Med stor stolthet och ödmjukhet inför uppdraget skriver jag min 
första ledare som IBL:s ordförande. Jag vill börja med att tacka 
Agneta Colliander för de fantastiska åren tillsammans. En sann ledare 
och viktig mentor för mig i min professionella utveckling sedan jag 
kom in i styrelsen 2012.  

IBL:s viktigaste fråga för våra medlemmar är ”vem gör vad” inom 
de diagnostiska verksamheterna. Bristen på oss och vår kompetens  
är något vi har varnat för de senaste åren och som nu tyvärr är ett 
faktum på många ställen. Bristen leder till att arbetsgivare söker 
alternativa vägar. Därför måste IBL aktivt verka för att vår kompetens 
ska värderas rätt och synliggöra varför vår legitimation är viktig för 
patientsäkerheten. Vi behöver granska, kartlägga och strida för att vår 
profession och dess betydelse för hälso- och sjukvården ska finnas 

oavsett vem som får vården. 
Reglerad specialistutbildning är 
ännu ett viktigt steg för att vårt 
yrke ska ta en ledande roll i 
utvecklingen för att möta fram- 
tidens utmaningar. 

SKL:s ramverk för patient- 
säkerhet säger att vården ska vara 

organiserad, kunskapsbaserad och patientfokuserad. Det är precis det 
vi behöver vara för att driva våra frågor för patientsäker diagnostik. 
Jag tror på IBL:s vision ”Får Sveriges biomedicinska analytiker att 
växa – en profession som gör skillnad”. Vi ska jobba för Er professio-
nella tillväxt och stärka er kompetens för att inte ge arbetsgivaren 
andra alternativ än att det ska vara vi som  
undersöker, analyserar och validerar svar som  
grund för patientens diagnos.

Jag och den nya styrelsen är redo för utmaningen  
och vi ska kämpa för IBL:s position som den  
självklara organisationen för biomedicinska  
analytiker. Men IBL är inte bara en ordförande  
och styrelse. Det är alla vi medlemmar tillsammans.  
Vi får en helt annan kraft om vi blir fler. Just nu  
får man t-shirten ”Utan biomedicinska analytiker  
stannar vården” när man värvar en vän, ett  
budskap vi alla ska jobba för. 

Tack för förtroendet!

”IBL är inte bara en ordförande 
och styrelse. Det är alla vi  
medlemmar tillsammans.”

Maysae Quttineh,  
ordförande
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25-26 September – Quality Grand Hotel Borås

NML conference 2019

Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe (NML), IBL och Vårdförbundet bjuder 

in till en tvådagarskonferens om biomedicinsk analytikerutbildningen.
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Forskning på våra blodgrupper 
– varför är de intressanta?
Text: Jill R. Storry, PhD, FIBMS. Processledare, blodgruppsserologi, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT), Labmedicin, Medicinsk service, Region Skåne.
Docent i experimentell transfusionsmedicin, avdelningen för hematologi och transfusionsmedicin, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet.

FLERA NYA UPPTÄCKTER SENASTE ÅREN
Bara det senaste decenniet har sex nya blodgruppssystem 
och flera nya blodgruppsantigener som tillhör existe-
rande system upptäckts. Men låt oss backa lite:

Vad är ett blodgruppsantigen?
Vad är ett blodgruppssystem?
Vad har blodgrupper för klinisk betydelse?

Blodgruppsantigener är polymorfisma och immunogena 
delar av proteiner, glykoproteiner och glycolipider  
på erytrocytens yta. Det kan vara så enkelt som ett 
aminosyrabyte i ett protein eller avsaknad av ett helt 
protein. Nya antigener upptäcks oftast i samband med 
utredningar av misstänkta blodgruppsantikroppar  
hos en patient som inte går att lösa på vanligt sätt. 
Genom detektivarbete hittar man oftast rätt bland de 
kända blodgruppssystemen men ibland är det något 
som är helt nytt. Antikropparna mot blodgruppsanti-
gener är potentiellt farliga och kan ge upphov till både 
akuta och fördröjda hemolytiska transfusionsreaktioner 
samt orsaka hemolytisk sjukdom hos foster och 
nyfödda barn till kvinnor som har bildat antikroppar 
mot barnets röda blodkroppar. Det finns idag 360 
kända blodgruppsantigener och av dem tillhör 322 ett 
av de 36 blodgruppssystemen i tabell 1 (1), men det 
finns 38 serologiska karakteriserade blodgruppsantigener 
där vi inte vet någonting om deras molekylära och 
genetiska bakgrund. Dessa tycker vi är väldigt intres-
santa och det är här vi fokuserar mycket av vår 
forskning. Ett exempel på en sådan gåta är Vel.  
Detta antigen upptäcktes på 1950-talet i samband 
med en allvarlig transfusionsreaktion hos en kvinnlig 
patient. Antigenen saknas på erytrocyter hos ungefär  

Tabell 1.  
Blodgruppssystem sorterade enligt funktion av bärare på erytrocytmembranet.

Funktion ISBT namn ISBT-nummer Gen(er)

Försvarsmolekyler; 

receptorer

ABO

P1PK

Lewis

H

GLOB

FORS

001

003

007

018

028

031

ABO

A4GALT

FUT3

FUT1

B3GALNT1

GBGT1

Enzymer Kell

Yt

Dombrock

006

011

014

KEL

ACHE

ART4

Adhesionsmolekyler Lutheran

Duffy

Xg

Scianna

LW

Indian

Oka

Raph

JMH

005

008

012

013

016

023

024

025

026

BCAM

ACKR1

XG

ERMAP

ICAM4

CD44

BSG

CD151

SEMA7A

Transportörer Rh

Kidd

Diego

Colton

Kx

GIL

RhAG

JR

LAN

Augustine

004

009

010

015

019

029

030

032

033

036

RHD, RHCE

SLC14A1

SLC4A1

AQP1

XK

AQP3

RHAG

ABCG2

ABCB6

ENT1

Komplement-regulatoriska 

protein

Ch/Rg

Cromer

Knops

CD59

017

021

022

035

C4A, C4B

DAF

CR1

CD59

Strukturella/okänd funktion MNS

Gerbich

VEL

002

020

034

GYPA 

GYPB

GYPC

SMIM1

De flesta av oss känner till ABO- och RhD-blodgrupperna och att det är viktigt att rätt blod 
ges till rätt patient. ABO/RhD-kompatibilitet är en livsviktig del av ämnet transfusions- 
medicin. Men ABO och RhD representerar bara 2 av 36 så kallade blodgruppssystem på våra 
röda blodkroppar och det är här att vårt forskningsfokus ligger i Lund. I vår forskningsgrupp, 
ledd av Professor Martin L. Olsson, undersöker vi den genetiska bakgrunden till olika blod-
gruppsantigener och använder antigener som markörer eller verktyg i vårt arbete för att förstå 
funktionen av dessa membranmolekyler. Jag har fokuserat min forskning på proteinbaserade 
blodgrupper och under de senaste åren på de blodgruppantigener som heter Vel och Xga.
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1 av 1200 människor här i Sverige och antikroppar 
bland transfunderade Vel-patienter är vanliga. Eftersom 
de alltså anses som kliniskt viktiga måste vi hitta 
Vel-blod till dessa patienter – en utmaning eftersom 
det inte finns kommersiella reagenser. Vi har använt 
oss av en single nucleotide polymorphism (SNP) 
microarray (HumanOmni 2.5M BeadChip, Illumina) 
i syfte att undersöka DNA från 20 Vel-individer och 
detekterade en region på kromosom 1 där det fanns  
en gemensam signatur i alla prover. Inom regionen 
fanns fem gener, varav bara en, Skriv SMIM1 på 
samma sätt visade att alla Vel-prover hade en 17-bp 
deletion i exon 3 som ledde till att deras röda blod-
kroppar saknade SMIM1-proteinet (Figur 1). 

våra blodgivare. Dessa sällsynta påsar fryser vi ned till 
−80oC med glycerol och tinar vid behov till  
Vel− patienter. 

Något som vi har vetat länge om Vel-antigenen är  
att uttrycksstyrkan på erytrocyter kan variera mycket 
från en individ till en annan. Vi och en annan fors-
kargrupp har visat att detta beror på en polymorfi i 
den regulatoriska regionen av SMIM1 (3). Vad det  
har för konsekvens vet vi fortfarande inte men vi har 
spekulerat i att lägre uttryck gör cellerna mindre 
känsliga för invasion av parasiter, till exempel malaria.

VI KAN GRÄVA ALLT DJUPARE I VÅRA GENER
De senaste åren har vi sett att den regulatoriska 
regionen av en gen påverkar blodgruppsantigenut-
tryck mycket mer än vi tidigare trott. Vår grupp har 
till exempel påvisat att uttrycket av P1-antigen på 
röda blodkroppar är helt beroende av inbindning av 
transkriptionsfaktorn RUNX1 till A4GALT1-genen 
och om man ärver en viss variant av SNP rs5751348 så 
får man inget P1 på cellerna (4). I vårt senaste projekt 
där jag har varit verksam har vi använt oss av bioin-
formatik för att söka en molekylär förklaring för 
avsaknad av ett annat blodgruppsantigen som upp-
täcktes först på 60-talet. Antigenet i fråga, Xga, var det 
första blodgruppsantigen som kunde kromosombe-
stämmas eftersom fenotypspridningen bland indi- 
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PROTEIN MED OKÄND FUNKTION
Med stor förvåning insåg vi att ingen tidigare hade 
beskrivit detta protein och det finns heller inga 
liknande proteiner hos människor! Majoriteten av de 
proteiner på erytrocyter som bär blodgruppsantigener 
har en känd funktion men i detta fall visste förstås 
ingen heller vad SMIM1 hade för funktion och det  
är något vi fortfarande jobbar på – att förstå vad  
detta lilla protein gör på röda blodkroppar. Det är  
ett välbevarat protein på alla djur från människor  
till fiskar och våra Vel-blodgivare mår bra. Just nu är 
vår hypotes att SMIM1 på något sätt är inblandat i 
bildandet av röda blodkroppar. Erytropoesen är 
mycket komplex men vi har börjat reda ut processen 
och vad SMIM1 kan ha för roll, samt vad det är som 
ersätter proteinet när SMIM1 inte finns. 
 En viktig konsekvens av vår upptäckt, för transfu-
sionsmedicin, är att vi kunnat skapa en DNA-baserad 
screening-metod för att hitta fler Vel-individer bland 

Figur 1. Representation av SMIM1-gen. Deletionen visas i rött. 
Läsram (reading frame) i mörkgrått.

vider visade en tydlig könsfördelning vilket pekade på 
X-kromosomen. Efter det stod forskningen stilla – det 
fanns ingen genetisk förklaring för när XG-genen 
sekvenserades – men med alla databasverktyg som har 
kommit fram till följd av helgenomsekvensering och 
andra mass-parallella sekvenseringstekniker kunde vi 
gräva djupare i våra gener på ett helt nytt sätt.  

Genom att analysera 2 612 varianter som fanns av 
XG-genregionen hittade vi bara en som stämde med 
den historiska frekvensen av Xga-antigenet i olika 
befolkningar. Den aktuella varianten (rs311103) ligger  
i en inbindningssekvens för transkriptionsfaktorn 
GATA1, vilket får konsekvensen att Xg-proteinet inte 
uttrycks alls på röda blodkroppar om mutationen finns. 
Då fortsatte vi att analysera prover från 158 manliga 
och kvinnliga blodgivare med känd Xga-fenotyp och 
bevisade att rs311103 låg bakom uttrycket av Xga-anti-
genen (5). Något som gjorde detta fynd ännu mer 
intressant är kopplingen till X-kromosomens biologi. 
XG-genen ligger i den så kallade pseudoautosomre-
gionen (PAR1) vilket betyder att, i kontrast till de 
flesta X-relaterade gener, kvinnors röda blodkroppar 
får uttryck från båda kopior av genen. Det påverkar 
antigenuttrycket och kvinnor som är homozygot för 
en normal gen har dubbelt så mycket Xga på sina 
erytrocyter (Figur 2). Män kan förstås bara få en 
kopia och om deras XG-gen bär mutationen är de 
Xg(a−).

BETYDELSE FÖR TRANSFUSIONSMEDICIN
Vad har vår nya kunskap för betydelse på transfusions- 
medicinområdet? Först och främst har det en klar 

betydelse när det gäller våra testerytrocyter som 
används som reagens vid antikroppsscreening och 
identifiering. Vi använder väl karakteriserade grupp 
O-celler från olika blodgivare som är fenotypade på 
många olika blodgruppsantigener med syftet att kunna 
upptäcka och sedan identifiera blodgruppsantikroppar 
från patienter och gravida. Både P1 och Xga hade 
sedan länge varit de två antigener som inte kunde 
bekräftas med genotypningsteknik – något som har 
blivit rutin på många olika blodcentraler i världen (6). 
Genom att använda genotypning kan vi öka kvaliteten 
på våra testerytrocyter och förutse förväntat uttryck, 
särskilt när kommersiella reagenser saknas, som vid 
Xga. För det andra fokuserar dagens transfusionsmedi-
cin mer på individnivå och det finns patientgrupper 
som kräver blod som är anpassat mer än på bara 
ABO- och RhD-nivå, framför allt patienter som 
transfunderas regelbundet genom livet. För dem vill 
vi skapa en blodbank som innehåller erytrocyter som 
är så välkarakteriserade som möjligt och det kan vi 
göra genom att använda enDNA-baserade genotyp-
ningsplattformar som redan finns och som vi har varit 
involverade i att utveckla och CE-märka för diagnos-
tiskt bruk (7, 8). I dagsläget bildar 1-2 % av alla 
patienter som transfunderas blodgruppsantikroppar 
och dessa siffror är betydligt högre för patientgrupper 
som transfunderas ofta. I framtiden är förhoppningen 
att vi ska kunna plocka påsar från lagret som matchar 
patientens egna röda blodkroppar på alla viktiga 
antigener och förhindra både hemolytiska trans- 
fusionsreaktioner och kommande immuniseringar.

Figur 2.
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Färre sökande till 
BIOMEDICINSK ANALYTIKERPROGRAMMET
Det totala antalet sökande till landets olika biomedicinsk analytikerprogram 
med start i höst sjönk med över 800 personer jämfört med året innan. 4 350 
sökande är den lägsta siffran sedan 2012. Antalet sökande i första hand ökade 
däremot marginellt, och ligger på samma nivå som de två föregående åren.
Text: Marcus Rehnberg

tbildningen vid Göteborgs 
universitet är ett exempel på 
trenden, där minskade det 
totala antalet sökande från 
631 till 519 medan antalet 

sökande i första hand ökade från 
97 till 113.

– Min personliga åsikt är att 
antalet förstahandssökande är vik- 
tigast och det är den siffran som jag 
oftast har tittat på. Jag tänker att det 
speglar dem som verkligen är intres- 
serade av att läsa programmet och då 
är det ju positivt att dessa är många, 
säger Camilla Hesse, programan-
svarig för biomedicinsk analytiker-
programmet vid Göteborgs 
universitet.

Camilla Hesse tror att många 
tittar på det totala antalet och ser 
det som viktigast men tycker att 
man ska komma ihåg att det totala 
antalet till stor del består av 
personer som sökt andra utbild-
ningar, till exempel läkarprogram-
met, i första hand.

– Det finns ju en risk att dessa 
så småningom blir antagna som 
reserver på sina förstahandsval  
och därför tycker jag att den 
siffran inte alltid säger så mycket. 
Samtidigt kan dessa bidra till att 
antagningspoängen blir högre.  

Jag tycker personligen att det är 
lite oroande att det totala antalet 
sökande har minskat ganska 
kraftigt men positivt att antalet 
som sökt i första hand är större.

ALLT FLER SÖKER  
KOMPLETTERINGSUTBILDNING
Sedan 2017 finns en komplet- 
teringsutbildning för biomedicinska 
analytiker med utländsk examen. 
Utbildningen finns vid fyra 
lärosäten (Göteborg, Kristianstad, 
Linköping och Uppsala) och 
antalet sökande har gått stadigt 

uppåt. I år sökte totalt 165 personer 
(varav 75 i första hand) jämfört 
med 106 (56 i första hand) förra 
året och 81 (29) året innan dess.

– När det gäller den komplet- 
terande utbildningen ser vi en lång- 
sam ökning och vi tror det hänger 
samman med att fler får informa-
tion om möjligheten. Vi tror också 
att flera av dem som kom till 
Sverige runt 2015 nu börjar bli klara 
med sina språkutbildningar och 
därför söker nu. Vi hoppas så klart 
att trenden håller i sig och att vi 
får fler behöriga sökande, säger 
Camilla Hesse.
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The Aptima HPV assay combines excellent sensitivity with unrivalled specificity1-5 and clinical 
efficacy proven up to 7 years.6-8 Significantly improved specificity has “tremendous implications 

for improved global public health”6 by delivering less false positive misdiagnosis, less colposcopy 
referrals, less patient anxiety and unnecessary overtreatment.1-5*
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print].  7. Cook et al., J Clin Virol 2018 108:32-37 (FOCAL).  8. Iftner et al., J Clin Microbiol 2018 doi:10.1128/JCM.01177-18 (GAST) [Accepted Manuscript].

*Compared to HPV DNA assays.

The Aptima® HPV assay is fast becoming the  
new Gold Standard in Cervical Cancer HPV Screening.

Antal sökande till biomedicinsk analytikerprogram
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INTERVJU INTERVJU

mitten av maj befordrades Per Lindqvist till 
professor i klinisk fysiologi vid Institutionen för 
kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå 
universitet. Nu hoppas och tror han att hans 
utnämning ska kunna visa yngre kollegor att det 
går att göra en akademisk karriär som biomedi-

cinsk analytiker.
– Oerhört skönt att det är klart. Formellt skrev 

rektorn under i måndags (13 maj), men det har varit 
en lång process, säger Per Lindqvist.

Det har gått över 30 år sedan examen från grund- 
utbildningen, och vad det verkar är han nu landets 
första och enda professor i klinisk fysiologi med 
biomedicinsk analytikerbakgrund.

– Jag har letat och frågat och inventerat hos olika 
personer men jag har inte hört talas om någon annan. 
Det är ännu inte tradition att göra en karriär mot att 
bli professor som biomedicinsk analytiker på samma 
sätt som inom till exempel läkaryrket. Jag ser min 
befordran som en möjlighet för de unga som kommer 
efter. Jag tror inte man alltid har sett den här möjlig-
heten.

DISPUTERADE FÖR 14 ÅR SEDAN
Per Lindqvist disputerade 2005 med avhandlingen 
Right Heart Function In Health And Disease. A Doppler 
Echocardiography And Doppler Tissue Imaging Study 
(Svensk titel: Högersidig hjärtfunktion hos hjärtfriska 
och hos patienter med hjärtsjukdom. En studie i 
Doppler-Ekokardiografi och Vävnads-Doppler) och 
blev docent 2009. Tanken på att bli professor dök  
upp längs vägen i takt med att han fortsatte forska.

– Jag insåg så småningom att jag hade det som 
krävdes för att i alla fall bli prövad. Huvudincitamenten 
är ju undervisning, bra forskning med viss volym, och 
att man har erhållit ett antal externa anslag i konkur-
rens.

STÖD FRÅN ARBETSPLATSEN
Efter grundutbildningen i Umeå 1987, till det som  
då kallades laboratorieassistent, hamnade han i Sund- 
svall.

– Klinfyslabbet i Sundsvall var då ett av Sveriges 
modernaste, med en chef som hette Gunnar Sund-
ström. Jag gjorde ett par kliniska år men kände tidigt 
att det här med att assistera inte var min grej, jag ville 
drivas av mina egna intressen. Arbetsplatsen och 
chefen hanterade det där bra, och med stöd därifrån 
var vi faktiskt två stycken biomedicinska analytiker i 
Sundsvall som disputerade vid ungefär samma tid. 
Sedan har nog resan varit lite mer komplicerad för  
oss som inte är läkare, i perioder kan man få känslan 
av att det finns de som tycker att "det här ska väl inte 
ni hålla på med", lite grann.

BRA GROGRUND I UMEÅ
Stödet från arbetsplatsen i Sundsvall var en viktig start 
på resan fram till professuren. I Umeå ser han goda 
möjligheter för biomedicinska analytiker som känner 
likadant som han själv gjorde för 30 år sedan.

– Jag tror inte att det är många klinfyslabb i  
Sverige som har sex stycken disputerade biomedicin-
ska anaytiker, och jag märker ju på de studenter jag 
undervisar att de inser att det är möjligt. Även om det 
kan vara en väldigt lång resa. Den chef vi har just nu 
på klinfyslabbet här i Umeå får frågor från sina med- 
arbetare om vidareutbildning till magister eller att 
kunna bli doktorand. Och hon skickar dem till mig 
för att diskutera en vidare plan. Och det tycker jag är 
väldigt häftigt. Så var det ju inte för tio år sedan, det 
fanns inte ens på tapeten då. Nu ser även landstinget 
fördelen med att ha välutbildade biomedicinska 
analytiker. Så är det här i Umeå och jag hoppas att  
det ska bli så på fler ställen.

”Att assistera var  
            inte min grej”

Per Lindqvist valde en akademisk karriär och är nu 
Sveriges första professor i klinisk fysiologi med bakgrund 
som biomedicinsk analytiker.
Text: Marcus Rehnberg

I

Pionjärprofessor. Per Lindqvist är Sveriges första professor i 
klinisk fysiologi med biomedicinsk analytikerbakgrund.

Foto: Emma Lindahl
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atavan Seidova och Esther 
Sailer går sjätte respektive 
fjärde terminen på biomedi-
cinsk analytiker-program-
met med inriktning klinisk 
fysiologi på Karolinska 

Institutet. Som arrangörer av årets 
manifestation är de nöjda med 
genomförandet. De berättar att 
många studenter och yrkesverk-
samma biomedicinska analytiker 
engagerade sig och att de två 
talarna väckte uppmärksamhet 
bland förbipasserande.

– Syftet med manifestationen i 
år var att informera allmänheten 
om vilka vi är, varför vi är viktiga 
och att det är en stor brist på 
biomedicinska analytiker. Vi 
delade ut närmare 300 broschyrer 
om kampanjen och yrket. Syftet 
med lönekampanjen på längre sikt 
är att höja ingångslönerna för 
biomedicinska analytiker och göra 
yrket attraktivt så att fler söker till 
programmet, säger Natavan Seidova 
och ger ett exempel på ett samtal 
med en förbipasserande:

– Jag stoppade en förbipasserande 
man med frågan ”Vet du vad som 
händer med ditt blodprov?”. Han 
svarade ”Jag går till läkaren, som 
skickar mig till ett labb för att 
lämna ett blodprov och om några 
dagar får min läkare svaret”. Jag 
frågade då om han vet hur läkaren 
får svaret. Han svarade nej, och  
då berättade jag att det är biome-
dicinska analytiker som utför de 
analyser som behövs och utan 

ENKÄT: ENSTAKA NÅR 28 000
IBL skickade i maj ut en enkät 
till studerandemedlemmar med 
examensår 2019.

• Av de 25 som svarade hade de 
flesta redan hunnit göra klart 
med anställning efter examen, 
medan några enstaka befann 
 sig i rekryteringsprocesser. 
Ungefär en tredjedel hade blivit 
rekryterade utan att behöva 
söka jobb.

• 15 deltagare uppgav vilken 
ingångslön man fått och svaren 
visar ett spann mellan 24 500 
och 28 000 kronor i månaden.

• Tolv personer svarade att de 
tackat nej till jobberbjudanden 
och sju av dessa att det var på 
grund av den lön som erbjöds.

MANIFESTATION  
              på Medborgarplatsen
Söndag 14 april genomfördes manifestationen ”Inte under 28K” på Medborgarplatsen  
i Stockholm. Manifestationen är en del av en nationell lönekampanj (för biomedicinska 
analytiker) som startats och drivs gemensamt av studenter vid flera av landets lärosäten.
Text: Marcus Rehnberg

N
peppade oss att fortsätta kämpa, 
berättar Esther Sailer.

TEMADAG PÅ KAROLINSKA
Kampanjen fortsätter i höst, då det 
bland annat planeras för en 
temadag på Vårdforum i Nya 
Karolinska universitetssjukhuset. 
Tanken är att allmänheten ska 
kunna bekanta sig med spirome-
trar, mikroskop, stetoskop och 
annat lättanvänt samt ställa frågor 
om hur de fungerar och få reda på 
mer om yrket biomedicinsk 
analytiker. Själva kärnan i kampan-
jen då, har de som examineras i år 
kunnat finna stöd i kampanjen och 
därmed få upp ingångslönerna?

– För att få en övergripande bild 
av hur det har gått för de nyexami-
nerade planerar vi att skicka ut en 
enkät till de olika lärosätena inom 
kampanjen. Även om målet inte 
nås så hoppas vi se framsteg, säger 
Esther Sailer.

– Det varierar mellan studenterna, 
eftersom vissa måste ha ett jobb 
och inte har möjligheten att tacka 
nej. Samtidigt har jag hört från flera 
av mina kursare att de har tackat 
nej till jobb under 28 000 vilket 
jag hoppas på att fler kommer att 
göra i fortsättningen. Möjligheten 
att tacka nej är större i Stockholm 
än i vissa mindre städer som bara 
har en arbetsgivare, vilket gör det 
svårt att förhandla om lön, säger 
Natavan Seidova.

biomedicinska analytiker hade 
läkaren inte kunnat ge honom  
ett svar. Då blev han intresserad, 
ställde några frågor och tog emot 
informationsbroschyrerna.

– Få personer kände till yrket 
och ännu färre visste vad en bio- 
medicinsk analytiker gör. De få 
som visste jobbade själva inom 
sjukvården. Några trodde att vi 
endast jobbar med provtagning. 
Vissa visste att biomedicinska 
analytiker kan arbeta på olika 
laboratorier men visste inte att vi 
kan jobba inom klinisk fysiologi. 
Många vi mötte var positiva och 
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KRÖNIKAKRÖNIKA

löneutvecklingen för biomedicinska 
analytiker är närmast obefintlig. 
Efter 10–15 år tjänar du inte mycket 
mer än någon som är nyexaminerad, 
trots din erfarenhet och ditt bidrag 
till verksamheten. Biomedicinska 
analytiker tjänar i livslön 6% mindre 
än genomsnittet för en samhälls- 
vetenskapligt gymnasieutbildad 
enligt SACO. Sjuksköterskor tjänar 
3% mindre – och alla vet ju att de 
tjänar för lite. Så naturligtvis kräver 
vi en schysst ingångslön, annars  
tar det evigheter att faktiskt få det 
arbete vi utför värdesatt korrekt. 
Men framför allt vill vi också se  
en löneutveckling. 

DET BEHÖVS  
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Men jag pratar inte endast om lön 
när jag påstår att vi väljer de arbets- 
platser som bjuder högst. För att 
utmärka sig bland alla arbetsplatser 
måste man erbjuda utvecklings-
möjligheter. En av sakerna som 
väcker störst anledning till miss-
nöje hos studenter som nu ska ta 
examen är bristen på reglerade 
specialistutbildningar, utvecklings-
möjligheter och sätt att gräva ner 
sig i det man tycker är intressant. 
Jag menar inte att vi ska göra det 
direkt, vi har redan så mycket nytt 
att lära oss nu när vi är nya, men 
vi vill kunna se utvecklingsmöjlig-
heter i framtiden på en arbetsplats. 
Vi vill kunna ha mål för framtiden. 
Att ge utvecklingsmöjligheter på 
en arbetsplats kommer dessutom 

bidra till en bättre löneutveckling, 
apropå våra lönekrav. Efterfrågan 
idag matchar kanske än så länge 
vår kompetens, det vill säga när vi 
precis tagit examen, men kommer 
inte göra det i längden. Hälso- och 
sjukvårdens behov har förändrats 
och i vårt yrke sker en snabb 
utveckling inom digitalisering och 
teknik. Det kommer hela tiden 
nya metoder. Vi vill hänga med i 
svängarna, vilket kräver en bättre 
kompetensförsörjning än den vi 
blickar mot nu när vi går ut i 
verksamheten. Resurser för tydlig 
kompetensutveckling måste 
avsättas för att täcka upp för den 
stora bristen på biomedicinska 
analytiker och för att täcka vårdens 
behov. Vi som går ut nu är glada 
över att vi kan välja och vraka men 
även oroliga att vår arbetsmiljö 
kommer ta stryk om vi inte löser 
personal- och kompetensbristen. 

ARBETSGIVARE  
– HÄNG MED I SVÄNGARNA
Någonting som dessutom lockar 
är kombinationstjänster. Att 
koppla ihop sitt kliniska arbete 
med forskning eller undervisning 
och att jobba interprofessionellt 
med processfrågor anses spännande. 
När vi ser hur fler och fler biome-
dicinska analytiker visar nya vägar 
genom att till exempel disputera, 
jobba inom hemsjukvård och 
kommun samt befordras till 
professorer blir vi hungriga efter 
sådana karriärvägar. Äntligen ser  

SE UPP ARBETSGIVARE! 

Här kommer vi nyblivna 
biomedicinska analytiker
Text: Sophia Godau. Blivande biomedicinsk analytiker. Ordförande Vårdförbundet Student

apper ligger utspridda över 
bordet, den ena odiskade 
tekoppen efter den andra 
står på rad på diskbänken 
och feelgood-listan pumpar 
från högtalaren genom 

lägenheten. En lägenhet som har 
behövt stå ut med mitt vankande 
fram och tillbaka medan jag för- 
sökt memorera citronsyracykeln, 
som har behövt stå ut med VFU-
scheman och kursmål uppklistrade 
på väggarna och en lägenhet som 
har behövt stå ut med humör-
svängningarna i slutspurten – jag 
har nämligen skrivit mitt examens-
arbete.  

Ja, efter tre år av slit ska det 
äntligen bli dags att gå vidare ut i 
arbetslivet och att lämna student- 
livet bakom sig. Något som vi alla 
känner är läskigt men också helt 
fantastiskt! Läskigt för att vi 
kommer vara en så viktig del i 
människors liv. Arbetet vi gör 
måste vara korrekt 100% av alla 

gånger, eftersom det annars kan 
kosta liv. Fantastiskt för att det ska 
bli skönt att äntligen få kalla sig 
själv biomedicinsk analytiker – en 
identitet som växt fast på en under 
dessa år och som aldrig kommer 
lossna. Yrkeslivet som väntar oss 
ligger vid våra fötter. Arbetsgivarna 
skriker efter oss, både inom hälso- 
och sjukvården och andra branscher. 
Det är fler som går i pension än vad 
det hinner utbildas biomedicinska 
analytiker under de kommande 
åren. Vi kan helt enkelt välja och 
vraka var och med vad vi kommer 
jobba, vilket naturligtvis känns 
helt fantastiskt. Men det för också 
med sig att vissa avdelningar eller 
sjukhus har svårare att rekrytera 
oss, vi har nämligen krav! Vi har 
nu möjligheten att välja de arbets-
platser som erbjuder mest. När jag 
pratar med studenter, både tidigt i 
sin utbildning och i ett senare 
skede, är lönen en viktig fråga. 
Studenterna är medvetna om att 

vi nya och spännande sätt att ta 
tillvara på den unika kompetens  
vi har, vilket får oss att bli ännu 
mer taggade på att ta examen.

Så se upp, arbetsgivare! Här 
kommer vi nyblivna biomedicinska 
analytiker och vi har mål, vi har 
krav och vi har höga förväntningar. 
Det gäller att ni är med i svängar-
na när det kommer till att rekry-
tera oss. Och det gäller att ni även 
skänker en tanke till framtiden där 
vi måste tillgodose vårdens behov 
samt lösa personal- och kunskaps-
bristen genom att ge biomedicinska 
analytiker möjligheten till karriär- 
och kompetensutveckling. Jag vill 
inte behöva längta mig tillbaka till 
den där lägenheten med odiskade 
tekoppar och papper på väggarna, 
där jag kände att jag hade potential 
och där det fortfarande kändes 
som att mina möjligheter var 
obegränsade. Jag vill ta med mig 
den känslan in i yrkeslivet. 

P

Sophia Godau skriver om förväntningarna på 
det arbetsliv som väntar för nyexaminerade 
biomedicinska analytiker.

”Vi har mål, vi har krav 
och vi har 

 höga förväntningar”



LABORATORIET  Nr 3 • 201918 LABORATORIET  Nr 3 • 2019

VETENSKAPEN DAG PÅ JOBBET VETENSKAP

ag kommer ihåg när laboratoriepersonalen kom 
tidigt på morgonen med sina provtagningsvagnar 
till avdelningen. Det var början av 2000-talet 
och jag var undersköterska på en medicinavdel-
ning på Enköpings lasarett. Labbet tog alla 

morgonprover på patienterna på den tiden. Vad en 
biomedicinsk analytiker var för något visste jag inte 
då trots jag var i branschen själv. Yrket är väl dolt 
bakom låsta dörrar. Att läsa till biomedicinsk analytiker 
var en omväg då sjuksköterska låg närmare till hands, 
men alla kan ju inte bli sjuksköterskor heller. Min 
kropp sa ifrån för tungt arbete och att det blev 
biomedicinsk analytiker får jag tacka en tjej som heter 
Sandra för – och Saco för sin lista över bristyrken.

JAG HADE KOMMIT HEM
Min första verksamhetsförlagda utbildning råkade bli 
på just Enköpings lasarett. Dagen då jag klev in på 
laboratoriet kommer jag aldrig glömma. Tio år som 
undersköterska på sjukhuset och att nu kliva in som 
biomedicinsk analytikerstudent – jag hade kommit 
hem. Två år senare blev Klinisk kemi och farmakologi 
på Akademiska sjukhuset min arbetsplats. Jag arbetar 
i Enköping men vi tillhör Akademiska sjukhuset. Vi är 
ett eget litet laboratorium med 15 anställda. Jag brukar 
tänka på oss som att vi är unika, som en stor familj. 
Ingen dag hos oss är den andra lik eftersom vi roterar 
mellan fyra olika placeringar. Sedan har vi även kväll-, 
helg- och nattjänstgöring. Kvällar, helger och nätter 
jobbar vi ensamma. Alla biomedicinska analytiker hos 
oss kan allt och eftersom vi inte har ingenjörer på 
plats så har vi även kunskap om hur man fixar pro-
blem som kan uppkomma med instrumenten.  

VIKTEN AV PREANALYS
En placering som ligger mig varmt om hjärtat är  
vår provtagning. Hit kommer allt från nyfödda till 
svårstuckna och vi har 50-100 patienter per dag. Det 
är en bra kompetens att kunna preanalys, ta prover, 
analysera, tolka svaren och svara ut. Det var först  
som biomedicinsk analytiker som jag förstod varför 
preanalys är så viktigt. Denna kunskap är svår att 
förstå utan att ha fått besöka ett laboratorium. Just nu 
jobbar vi på att ha studiebesök hos oss för sjukhusets 
personal. Just för att visa vad som händer med proverna 
de lämnar hos oss. Detta är bara en av alla extraupp-
gifter en biomedicinsk analytiker kan ha. 

HJÄRTAT PÅ LABORATORIET
Vår provmottagning är hjärtat  
på laboratoriet. Hit kommer  
prover från sjukhusets avdelningar  
och akutmottagningen, men även från  
primärvården. På eftermiddagen är tempot högt när 
alla leveranser från primärvården kommer in. Vi 
sorterar proverna som antingen ska till oss eller packas 
om och skickas till Akademiska sjukhuset – antingen 
till klinisk kemi, patologen eller klinisk mikrobiologi. 
De två sista placeringarna är vid analysinstrumenten. 
Vi har cirka 50 analyser på vårt kemiinstrument och 
sedan har vi hematologi och koagulation. Vi har även 
en del manuell hematologi som att räkna neutrofila 
granulocyter eller en cerebrospinalvätska i mikroskop. 
Utöver detta så assisterar vi även vid benmärgsprov-
tagning, vi stöttar avdelningar vid svårstuckna patienter 
och tar kapillära prover på barn när de uppsöker 
akutmottagningen. 

EN OVANLIG DAG PÅ JOBBET
Jag tror att många tänker på det misstänkta ebolafallet 
(januari 2019) när man hör Enköpings lasarett nämnas. 
Jag var en av dem som blev kvar på jobbet den dagen. 
Jag har försökt att sätta ord på den dagen och kvällen, 
men det finns inga ord. Det var en arbetsdag som alla 
andra med en del rädsla och oro men samtidigt var  
vi där tillsammans, jag och min andra familj. Att läsa 
till biomedicinsk analytiker är det bästa jag gjort och 
att arbeta på klinisk kemi är mer spännande än jag 
kunde ana.

EN DAG PÅ JOBBET

”Att läsa till BIOMEDICINSK  
ANALYTIKER är det bästa jag gjort”
Arbetet med att berätta om vårt livsviktiga yrke pågår ständigt. I artikelserien 
En dag på jobbet låter vi biomedicinska analytiker själva beskriva sin arbetsdag 
och sin arbetsplats. Den här gången berättar Satu Thulin om att hitta hem på 
laboratoriet efter tio år som undersköterska.
Text: Satu Thulin, Legitimerad biomedicinsk analytiker
Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Enköpings lasarett

Satu Thulin laddar prover som ska köras i ett av laboratoriets analysinstrument.

Vill du också  berätta om din arbetsdag och arbetsplats?  Hör av dig till  laboratoriet@ibl-inst.se.J

Provtagningen – laboratoriets 
hjärta. Preanalys är en viktig 
kompetens vid provtagning.
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EFLM I ZAGREBEFLM I ZAGREB

ag har haft förmånen att 
besöka Zagreb och EFLMs 
(European federation of 
Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine) 

konferens med titeln ”Preanalytical 
challenges – time for solutions”. 
Konferensen ägde rum den 22-23 
mars med runt 600 deltagare, 

nästan 200 postrar och ett full-
späckat program. Det stipendium 
som jag blev tilldelad från IBL 
hjälpte till i argumentationen med 
min chef för att få åka på denna 
konferens. Ytterligare argument 
från min sida var att det är en 
självklar del i min kompetensut-
veckling att få ta del av vetenskap-

liga föreläsningar, diskussioner  
och personliga möten. Ett av  
mina uppdrag som biomedicinsk 
analytiker på klinisk kemi i Umeå 
är att lära provtagande personal 
om preanalys och hur viktigt det 
är att ett blodprov tas korrekt och 
vilka konsekvenser det får om prov 
tas på felaktigt sätt. 

RAPPORT FRÅN

EFLM Preanalytical Conference i Zagreb:  
”Preanalytical challenges – times for solutions”
IBL strävar efter att ständigt skapa möjligheter till både bredare och djupare 
kompetensutveckling för biomedicinska analytiker, bland annat genom att dela 
ut stipendier till medlemmar. En av vårens stipendiater är Britta Willman – till 
vardags på klinisk kemi i Umeå – som här berättar om sin resa till Zagreb.
Text: Britta Willman, Leg. Biomedicinsk analytiker, PhD. Laboratorieinstruktör / Samordnare / Huvudhandledare. Laboratoriemedicin /  
Klinisk kemi. Norrlands Universitetssjukhus

J

Britta Willman (i orange) i publiken på en av konferensens föreläsningar.

UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR
Som titeln på konferensen avslöjar 
så var fokus på vilka utmaningar vi 
har framför oss vad gäller preanalys 
och vilka lösningar vi eventuellt 
kan jobba med. Mads Nybo från 
Danmark pratade om att högauto-
matiserade laboratorier innebär 
nya utmaningar och att preanaly-
tiska variabler bör följas upp, inte 
bara vid installation av nya tekniska 
lösningar, utan kontinuerligt. 
Alexander von Meyer från Tyskland 
visade på vikten av att veta den 
exakta provtagningstiden och att 
det skiljer sig väldigt mycket i 
Europa hur provtagningstiden 
rapporteras (om den rapporteras 
över huvud taget). I Sverige ser vi 
det nog som en självklarhet då vi 
arbetar med elektroniska beställ-
ningar där provtagningstid trycks 
på etiketten, som kan ändras av 
provtagaren om provtagningen 
dröjer, och som vi aktivt tar 
hänsyn till när provet registreras 
vid ankomst till laboratoriet. 

Alexander von Meyer redovisade 
flera tekniska lösningar som idag 
är tillgängliga men tyvärr väldigt 
dyra och därför inte ett alternativ i 
alla europeiska länder. 

GRUSADE POSTERFÖRVÄNTNINGAR
Mitt bidrag till konferensen var  
en poster där jag sammanställt 
resultatet av en pinnstatistik-studie 
som min kollega Camilla Selenius 
samordnade på tre sjukhuslabora-
torier inom region Västerbotten  
i oktober 2018. Förra gången 
konferensen anordnades (Amster-
dam 2017) upplevde jag posterses-
sionerna som utmärkt organiserade, 
så mina förväntningar var höga i 
år. Tyvärr grusades mina förvänt-
ningar redan vid första fikat som 
också sammanföll med posterses-
sionerna. Lokalerna där fika och 
lunch serverades var alldeles för 
trånga och inte anpassade för att 
600 människor skulle få plats och 
dessutom var postrarna utspridda 
på samma trånga yta. Följden av 
detta blev att postrarna inte blev 
välbesökta, utan deltagarna 
trängdes i kaffekön i stället.  

INTRESSANTA PREANALYTISKA FALL
Det jag tyckte var mest intressant 
under konferensen var preanalytiska 
fall som presenterades av olika del- 
tagare. Fallen bestod av upptäckta 
felaktigheter och förklaringar  
till felen – och framför allt den 
spännande vägen däremellan!  
Bas Calcoen från Belgien beskrev 
följande fall: En biomedicinsk 
analytiker (motsvarande lab 
technician) reagerar på ovanligt 
många clot-larm från deras ACL 
TOP 700-analysinstrument kopplad 
till en automatiserad bana. Han får 
manuellt inspektera ett stort antal 

prover och finner både stora  
och små koagel i Na-citrat-rören.  
Efter en genomgång av larmen så 
identifieras ett fåtal avdelningar 
som proverna kommer ifrån och 
han börjar pilla bort etiketterna 
för att upptäcka att alla påverkade 
rören har samma lot-nummer.  
Ett varningsmeddelande går då 
omedelbart ut till alla avdelningar 
inom sjukhuset om att inte 
använda rör med det lot-numret. 
Vidare undersökningar på de 
inkomna rören visar att 44 % av 
redan utsvarade förlängda PT- 
(PK-INR)- och APTT-resultat 
kommer från rör med det lot-
numret, vilket resulterar i att dessa 
resultat dras tillbaka omedelbart. 
När de kvarvarande förpackning-
arna med det specifika lot-numret 
undersöks visar det sig att vissa rör 
helt saknar tillsats av Na-citrat, 
medan andra rör har tillsats av halva 
mängden Na-citrat. Tillverkaren 
återkallar genast hela leveransen 
med det specifika lot-numret. 

VI MÅSTE SPRIDA VÅR KUNSKAP
I det här fallet så ledde laboratorie-
personalens rimlighetstänk så väl 
som kunskaper inom preanalys  
till omedelbara åtgärder för att 
undvika ytterligare felaktiga 
provsvar. Likväl så kan jag inte låta 
bli att tänka att OM provtagande 
personal hade sett, förstått och 
reagerat på de felaktiga rören hade 
proverna aldrig nått laboratoriet 
och felaktiga svar hade inte gått ut. 
För mig som instruktör blev det 
här fallet ett tydligt exempel på 
hur vi som tar emot proverna och 
utför analyserna på laboratoriet 
måste sprida våra kunskaper till 
provtagande personal.

Mads Nybo föreläste om utmaningar i 
högautomatiserade laboratorium.
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I vårt arbete möter vi ständigt situationer som 
kräver ett ställningstagande. Vi väger in kunskaper 
(vetenskap) och vetskaper (beprövad erfarenhet) 
inom loppet av sekunder. Det sitter i ryggmärgen. 
Vad vi inte tänker på är att många av de ställnings-
taganden vi gör också innehåller ett praktiskt och 
faktiskt handlande utifrån vår moral. Det är när vi 
börjar fundera över dessa handlingar och motiven 

för dem som vi börjar reflektera etiskt. 
Etisk reflektion handlar om att ta ställning till 

olika värden och intressen som står i konflikt till 
varandra – så kallade etiska dilemman. 

Här beskriver vi situationer du kan stöta på som 
biomedicinsk analytiker och som kan vara värda 
att reflektera över på egen hand eller tillsammans 
med kollegor.

Låt oss tala om etik

■ DISKUSSION 

GDPR, etik och kontakt-
vägar inom vården
Det där med GDPR har vi alla hört talas om. Och vi har nog  
alla fått mejl där olika myndigheter och företag efterfrågar vårt 
samtycke för att behålla våra personuppgifter och därmed ha 
möjlighet att hålla fortsatt kontakt med oss.

På blodcentralen används blodgivarnas kontaktuppgifter  
för att skicka tider för blodgivning och det kan ses som en 
självklar överenskommelse att detta ska kunna vara möjligt; 
individen har ju anmält sig för att bli blodgivare och också 
uppgivit sina kontaktuppgifter. Men hur är det med att skicka 
ut annan information via dessa kontaktuppgifter?

Hur är det med att skicka ut en påminnelse om att äta 
järntabletter, då vi sett att blodvärdet är på gränsen till för 
lågt? Är det ett intrång i den personliga integriteten, eller är 
det oetiskt att inte flagga för något som kan bli till skada för 
den enskilde? Är det någon skillnad på vilken kontaktväg som 
används? Är telefonkontakt mer etiskt, då det kan ses som mer 
personligt och ger möjlighet att ställa frågor? Eller är det bättre 
med ett SMS som kanske inte uppfattas så påträngande? Är 
det någon skillnad mellan att skicka ett brev eller ett mejl?

Hur är det med att skicka ut SMS som talar om att det är 
blodbrist? Blodbrist berör ju inte den enskilda blodgivarens 
hälsa. Ett SMS om blodbrist kan däremot skapa etisk stress 
hos blodgivaren – hur värderas denna risk kontra risken med 
ett lågt blodlager? Ska det gå att välja?

Det är alltså inte bara GDPR och den rad juridiska frågor
denna förordning gett upphov till som gör att vi bör fundera 

över vilka kontaktvägar vi använder. Vi bör nog också överväga 
”hur, när och varför?” ur ett etiskt perspektiv.

HUR SER DET UT I DIN VERKSAMHET?
Hör av er till laboratoriet@ibl-inst.se och berätta om era 
tankar, diskussioner och exempel från verksamheten.

IBL:s etiska kommitté arbetar med att medvetandegöra etiska frågor i det dagliga laboratoriearbetet 
genom föreläsningar och workshops på IBL:s kurser och konferenser samt i tidningen Laboratoriet. 
Kommittén bevakar den etiska debatten samt agerar som stöd för IBL:s medlemmar i etiska frågor. 
IBL och Vårdförbundet har gemensamt tagit fram ett arbetsmaterial för biomedicinska analytiker 
för att uppmuntra diskussion och reflektion om etik i vardagen.

ETISKA KOMMITTÉN BESTÅR AV

ÅSA GYBERG-KARLSSON
leg. biomedicinsk analytiker, 
medlem i Statens Medicin-
Etiska Råd (SMER)

JENNIFER ARNQVIST 
leg. biomedicinsk analytiker, 
styrelseledamot IBL

ANNE LINDGREN BERNDT
lleg. biomedicinsk analytiker, för-
bundsombudsman och ansvarig
för biomedicinska analytikerfrå-
gor på Vårdförbundet

Foto: Lasse Bengtsson

ETIK

ULRIKA JOHANSSON
leg. biomedicinsk analytiker 
med specialistfunktion

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
Inom hälso- och sjukvården får personuppgifter behandlas enligt patientdatalagen 
om det till exempel behövs för
• att fullgöra skyldigheten att föra patientjournal och upprätta annan dokumentation 

som behövs för patientens vård,
• administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall eller 

som annars föranleds av vård i enskilda fall,
• att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning,
• att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten,
• administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, eller
• att framställa statistik om hälso- och sjukvården.

Informationen är hämtad från från socialstyrelsens webbplats.
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UPPSATSTÄVLING 2019

25-26 September – Quality Grand Hotel Borås

NML conference 2019

Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe (NML), IBL och Vårdförbundet bjuder 
in till en tvådagarskonferens om biomedicinsk analytikerutbildningen.

Välkommen till Borås, där vi träffar kollegor från våra nordiska grannländer 
och diskuterar gemensamma utmaningar och möjligheter. 
Konferensen genomförs på engelska.

Utbildningskonferens

Hur rekryterar och behåller vi studenter i programmen?

Hur påverkas utbildningen av förändringar inom teknik och sjukvård?

Anmäl dig senast 20 juni på www.ibl-inst.se
Detaljerat program på nästa uppslag

nmlz.indd   1 2019-05-20   14:25

For att uppmärksamma våra bio- 
medicinska analytikerstudenter 
utlyser IBL:s vetenskapliga råd 
årligen en tävling för studentupp-
satser på kandidatnivå.

Varje lärosäte som utbildar 
biomedicinska analytiker kan 
sända in ett tävlingsbidrag till IBL, 
naturligtvis i  samråd med författaren.
Vetenskapliga rådet kommer 

därefter att utse en vinnare – bästa 
kandidatuppsats 2019.

Studenten som har skrivit den 
vinnande uppsatsen vinner ett års 
medlemskap i IBL, ett presentkort 
på Akademibokhandeln värt 1 000 
kr och en IBL-goodiebag!

Sista dagen för att skicka in 
tävlande bidrag är 1 juli 2019.
Vinnande bidrag kommer att 

presenteras på IBL:s hemsida och  
i Laboratoriet under hösten 2019.

Vetenskapliga rådets beslut om 
bästa kandidatuppsats går inte att 
överklaga.

Bidragen skickas in till  
kansli@ibl-inst.se

Uppsatstävling för  

BIOMEDICINSKA  
ANALYTIKERSTUDENTER

Skicka in  tävlingsbidrag  senast 1 juli

Umeå, Göteborg och Uppsala har levererat vinnarbidrag de tre senaste åren. 
Vilket lärosäte ger oss årets bästa kandidatuppsats 2019?

SENASTE ÅRENS UPPSATSVINNARE
2016 – Albin Norman, Uppsala universitet, med 
uppsatsen ”Co-localization of CYP4F22 and CERS3 in 
HeLa and HEKn cells could point towards metabolic 
pathway interactions”

2017 – Malin Bengtsson, Göteborgs universitet, med 
uppsatsen ”Functional study of a disease-causing 
mutation in MGME1”

2018 – Ellinor Lindgren, Umeå universitet, med 
uppsatsen ”Effekten av vätesulfid på titaninducerad 
IL-1ß-frisättning från makrofager (En in vitro-studie 
på THP-1-celler)”
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NML 2019NML 2019

13.00–13.15
Welcome to the NML conference on education of 
biomedical laboratory scientists (BLS)
– A brief review of the Nordic educations for BLS 
and some words about changes in health care, 
science and technology in relation to the profession. 
Gabriella Lillsunde Larsson IBL, Anne Lindgren 
Berndt Vårdförbundet.

13.20–14.00
The expert patient-from healthcare receiver to 
healthcare resource.
Peter Carstedt, founder of MOD (mer organ- 
donation), an organization working to increase 
organ donation in Sweden.

14.05–14.35
E-Health; does new technology and new ways  
of communication require new skills of the 
biomedical laboratory scientist?
Åsa Gyberg-Karlsson, Reg. biomedical laboratory 
scientist and member of the Swedish national 
council on medical ethics (SMER).

14.40–15.00
The Biomedical Scientist in Beta
Martina Jürs, Danske Bioanalytikere (dBIO).

15.00–15.30
Coffee and posters

15.35–16.05
Use of information and communications  
technology by teachers and students in  
biomedical laboratory science educations  
in the Nordic countries.
Marianne Nielsen, consultant dBIO and the  
BioNord network.

16.10–16.40
Designing courses- how to best use teacher and 
student resources.
Petronella Ekström and Anna Hultgren, pedagogical 
developers at PIL- centre for academic development, 
Örebro University.

16.45–17.05
Building bridges between society, the clinic and 
research.
Gabriella Lillsunde Larsson, senior lecturer at 
Örebro University, Sweden and Andreas Malmgren, 
PhD student and biomedical laboratory scientist at 
Skåne University Hospital, Sweden.

17.05
Conclusion day 1.
Gabriella Lillsunde Larsson, IBL and  
Anne Lindgren Berndt, Vårdförbundet.

17.50
Joint walk to the Smart textiles exhibition by 
science park Borås.
– where we have a guided tour followed by dinner 
at The FoodCompany.
 

NML 2019 – conference program

08.30–08.55
Peer learning in clinical education for increased 
professional competence as a Biomedical  
Laboratory Scientist.
Jenny Flygare, associate professor and Camilla 
Linder, PhD student medicine/adjunct clinical 
teacher at the dep. of laboratory at Karolinska 
institutet, Stockholm Sweden.

09.00–09.25
The future Education (FutureEdu) project-creating 
virtual learning environments to the health care 
sector.
Anssi Mahonen, Project Manager, FutureEdu. 
Savonia University of Applied Sciences, Kuopio, 
Finland.

09.30–09.55
Learning Basic Echocardiography. Experience in 
Developing a Virtual Reality Lab Learning Tool.
Petri Gudmundsson, senior lecturer at Malmö 
University, Sweden.

10.00–10.30
Coffee and posters

10.30–10.55
Complementary Program for Biomedical  
Laboratory Scientists with a Foreign Degree.
Camilla Hesse, senior lecturer, university of Goth-
enburg

11.00–11.30
Student throughput in the Swedish education.
Camilla Hesse, senior lecturer, university of  
Gothenburg

11.35–12.00
Discussions in groups

12.00–13.00 
Lunch

13.05–13.30
Discussions in groups

13.35–14.05
What do we know and what can we do about 
students´ mental health?
Regina Winzer, Public health agency of Sweden.

14.10–14.30
The student situation
Sofia Godau, chairperson of Vårdförbundet  
Student.

14.35–15.00 
Coffee

15.05–15.25
Report from the student forum
Sofia Godau, chairperson of Vårdförbundet Student 
and Tanja Wijkmark, office manager IBL.

15.30–16.00
Conclusion of conference. Poster award. Results 
from group discussions.
Gabriella Lillsunde Larsson, IBL and  
Anne Lindgren Berndt, Vårdförbundet.

WEDNESDAY 25 SEPTEMBER THURSDAY 26 SEPTEMBER
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MEDLEMSSIDOR

Ansök om stipendier  
senast 28 augusti
IBL strävar efter att ständigt skapa möjligheter till både bredare och 
djupare kompetensutveckling för sina medlemmar för att stärka biomedi-
cinska analytikers position i samhället. Därför delar IBL ut stipendier till 
yrkesverksamma biomedicinska analytiker.

Stipendier kan sökas för deltagande i kurser, konferenser och kongresser 
samt andra aktiviteter som är av värde för medlemmarnas fortbildning 
och kompetensutveckling.

Fullständiga kriterier och digitalt ansökningsformulär finns på  
ibl-inst.se/stipendier.

Stipendier delas ut två gånger per år. Sista ansökningsdag för stipen-
dium som delas ut på hösten är 28 augusti.

Utdelade stipendier våren 2019
Britta Willman från Klinisk kemi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
och Linda Tillmar från Klinisk kemi, Region Östergötland, Linköping 
har tilldelats 5 600 kronor vardera för deltagande med posterpresentation 
på EFLM:s preanalyskonferens i Zagreb 22-23 mars 2019.

Läs Britta Willmans reseberättelse på sidorna 20-21.

MENTORSKAP  

INOM HEMATOLOGI
Nu har du som medlem i IBL 
förmånen att kunna bolla 
idéer och tankar med erfarna 
biomedicinska analytiker 
inom hematologi. Karin 
Ohlander, Yvonne Sköldin 
och Camilla Streimer täcker 
tillsammans in stora kompe-
tensområden och ställer nu sin 
kunskap till förfogande.

Det är fritt fram att kontak-
ta den du tror bäst kan svara 
på dina frågor och funderingar.

KARIN OHLANDER
• Kursledare för grundkurs 

och avancerad kurs i  
hematologi

• Huvudhandledare inom 
VFU för biomedicinska 
analytiker.

karin.olander@ltdalarna.se
 
YVONNE SKÖLDIN
• Samordnare hematologi 

Sörmland
• Kvalitetssamordnare Unilabs
• Cellräknare: Advia 2120i
• Digitalbildanalys: DM1200

yvonne.skoldin@unilabs.com
 
CAMILLA STREIMER
• Processledare hematologi 

Skåne
• Cellräknare: Sysmex XN 

instrument
• Digitalbildanalys: DI60
• Proficiency system:  

Cellavision Proficiency

camilla.streimer@skane.se

BERÄTTA OM DINA INTRYCK AV KURSEN?
– Kursen var intressant och lärorik, framför allt då man fick lära sig från  
olika vinklar. Kursen hade ett flytande sätt att lära sig, med mycket  
diskussioner. Vi kursdeltagare hade alla olika erfarenhet inom cellmorfologi 
och andra områden som gick att knyta ihop med det vi fick lära oss.  
Engagerade kursledare gjorde kursen rolig.

VAD VAR DET VIKTIGASTE DU LÄRDE DIG?
– Att ta lärdom av andras erfarenheter men samtidigt lita på sig själv, man 
kan ofta mer än vad man tror.

SKULLE DU REKOMMENDERA ANDRA ATT GÅ DEN HÄR KURSEN? 
– Ja. Kursen ger både en bas och en avancerad synvinkel och främjar diskussion. 

Agneta Colliander, tidigare ordförande 
IBL, och Gabriella Lillsunde Larsson, 
vice ordförande IBL, föreläste på temat 
"Biomedicinsk analytiker – då, nu och i 
framtiden” på årets vårmöte i patologi i 
Linköping.

IBL PÅ VÅRMÖTE  
I PATOLOGI

Detekterarmer än200 varianter

° Bred panel med fler än 200 varianter

° Testen är kompatibel med det 
helautomatiserade Novodiag® systemet

° Novodiag® systemet är enkelt att använda

° Resultat på 80 minuter

° Random access

-› Spårbarhet med streckoder
-› Snabb infektionskontroll

-› Kostnadsbesparingar

Mobidiag Sverige AB
PB 140
SE-186 23 Vallentuna
sales@mobidiag.com

NDM

IMP

OXA

KPC

VIM

MCR-1

Infection control is in your hands

Novodiag® CarbaR+
Snabb screening för de mest 

kliniskt relevanta carbapenemaserna 
samt colistinresistens

Vi önskar Er Trevlig Sommar!

Mobidiag_advert_June19_AMR_in Swedish.indd   1 29/05/2019   10.42

Kursen ges  

i höst igen, tillsammans  

med många andra  

efterfrågade kurser.

Se hela vårt kursutbud  

på sidorna 32-33.

TRE FRÅGOR TILL

Malin Isaksson som gått  
Avancerad kurs i cellmorfologi
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NYTT FRÅN SEKTIONERNA NYTT FRÅN SEKTIONERNA

Sektionen för klinisk fysiologi
NYA OCH GAMLA STYRELSEMEDLEMMAR
Två ledamöter tackade för sig och två nya hälsas välkomna till sektionens styrelse.
Vi tackar för förtroendet och hoppas kunna genomföra många spännande satsningar 
de närmaste åren. Den nya styrelsen har en mandatperiod på två år och består av:

31

HÖSTMÖTE I KLINISK KEMI

SEKTIONEN FÖRK
LIN

FY
S

Sektionen för klinisk kemi och transfusionsmedicin
Samtliga styrelsemedlemmar i IBL:s sektion för klinisk kemi och transfusions-
medicin fick förnyat förtroende och består de närmaste två åren av:

Stockholm 24 april. Ett enhälligt årsmöte valde 
Maysae Quttineh till ny ordförande för IBL. Hon 
ersätter därmed Agneta Colliander som kliver av 
ordförandeskapet efter fem år. Förutom att tacka för 
förtroendet och se fram emot arbetet med den nya 
styrelsen riktade Maysae ett tack till sin företrädare 
efter sex år tillsammans i styrelsen:

– Vi har haft det stressigt vissa stunder men du har 
aldrig varit uppgiven och du har alltid varit trygg 
vilket har gjort att vi andra har känt oss trygga även 
om det har varit lite stormar. Tack för ditt ledarskap i 
IBL, med ditt ödmjuka sätt att bemöta oss andra som 
människor och som individer. Där pratar vi person-
centrerat på alla plan.

BRINNER FORTFARANDE
– Tusen tack alla, det har varit fantastiska år det här, 
från att jag sa till att hoppa in som först vice ordfö-
rande och sedan ordförande i IBL. Jag gläds åt att ha 
varit med och att jag verkligen tog på mig de här 
delarna. Jag har fått med så mycket mer som jag inte 
hade kunnat få i mitt ordinarie jobb, så mycket mer. 

ULRIKA  
JOHANSSON 

OMVAL

Leg. biomedicinsk analytiker med 
specialistfunktion, Funktionsansvarig 
Labbsektionen Klinisk Fysiologi, 
Norrlands Universitetssjukhus

ANDREAS 
MALMGREN

OMVAL

Leg. biomedicinsk analytiker/MSc 
och klinisk lärare. Klinisk fysiologi 
och nuklearmedicin, Skånes uni-
versitetssjukhus. Doktorand inom 
klinisk medicin med inriktning klinisk 
fysiologi, Lunds universitet

JENNY  
FAHLÉN  

NYVAL

Leg. biomedicinsk analytiker,  
Fysiologavdelningen, Östersunds 
sjukhus

SAJJAD 
SAFFARI   

NYVAL

Leg. biomedicinsk analytiker.  
Grundare, Kroppskollen Sverige AB.  

EWA  
MARTIN 

OMVAL

Leg. biomedicinsk Analytiker, 
Klinisk Kemi/ Transfusionsmedicin, 
Skellefteå.  

ANNA-LENA 
HENRIKSSON

OMVAL

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk 
kemi, sektionssamordnare Preana-
lys/ laboratorieinstruktör, Östersunds 
sjukhus.

EWA  
GRÖNVALL

OMVAL

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk 
kemi, Gävle sjukhus.

MAUD  
ANDERSSON

OMVAL

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk 
kemi, sektionsledare benmärgslabb, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
Sektionen för klinisk fysiologi finns nu på Facebook 
där vi kommer att publicera nyheter för sektionens 
medlemmar.

NY PODCAST
I juni släpps två avsnitt av en nystartad biomedicinsk 
analytiker-podd som produceras av Klinisk fysiologi 
och nuklearmedicin i Malmö/Lund.

2019 flyttas Vårmötet i klinisk kemi till hösten. 
Mötet hålls 10-12 september i Västerås.

Läs mer på www.kliniskkemi2019.se

SKKT

IBL:S NYA STYRELSE

MAYSAE  
QUTTINEH

NYVAL
 

Leg. biomedicinsk analytiker, 
Laboratoriemedicin Länssjukhuset 
Ryhov, Utvecklingsledare Qulturum. 
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2012, 
vice ordförande 2015-2017.

JENNIFER  
ARNQVIST 

OMVAL
 

Leg. biomedicinsk analytiker.
Norrlands universitetssjukhus, 
Umeå. Ledamot i IBL:s styrelse 
sedan 2016.

GABRIELLA 
LILLSUNDE 
LARSSON 

OMVAL
 

Leg. biomedicinsk analytiker, Med 
Dr, Utbildningssamordnare Univer-
sitetssjukhuset Örebro. Ledamot 
i IBL:s styrelse sedan 2015, vice 
ordförande sedan 2017.

VICTORIA  
HELDESTAD  
LILLIESKÖLD 

NYVAL
 

 

Universitetslektor, Medicine doktor, 
Leg. biomedicinsk analytiker,
Klinisk mikrobiologi, Infektion och 
Immunologi, Biomedicinsk analyti-
kerprogrammet. Umeå universitet

ELISABETH 
WIKLUND'

NYVAL

 

PhD, Leg. biomedicinsk analytiker/
AKA, Omvårdnadsansvarig Karolin-
ska Universitetslaboratoriet. 

JORGE HERNÁNDEZ  

NYVAL

Ledamot . PhD, Leg. biomedicinsk  
analytiker. Diagnostiskt centrum.  
Kalmar läns sjukhus.

ANDREAS MALMGREN

NYVAL

Leg. biomedicinsk analytiker/MSc och klinisk lärare. Klinisk fysiologi och 
nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus. Doktorand inom klinisk medicin med 
inriktning klinisk fysiologi, Lunds universitet

Det har varit fantastiskt roligt. Och jag brinner 
fortfarande för mitt yrke, jag kommer fortfarande 
vara en stolt biomedicinsk analytiker och jag kommer 
fortsätta kämpa för yrket, lovade Agneta Colliander 
innan hennes efterträdare för första gången fick slå 
ordförandeklubban i bordet och avsluta mötet:

– Vi tackar alla som har kunnat närvara vid det här 
mötet och gjort det med både glädje och tårar. Tack 
också för förtroendet, och jag ser fram emot att jobba 
med den nya styrelsen.

Vi tackar också avgående styrelseledamöterna 
Mandana Berenji, Mariana Findakly och 
Roine Hernbrand för sina insatser för IBL!

Agneta Colliander lämnar över ordförandeskapet till Maysae Quttineh



LABORATORIET  Nr 3 • 201932 33LABORATORIET  Nr 3 • 2019

KURSER KURSER

Kvalitetskurs 1 kommer att handla om de tekniska kraven som 
beskrivs i standarden. Vi lyfter tolkning av standarden för:
• allmänna kompetenskrav och kompetensbedömning,
• provtagning,
• preanalytiska processer,
• kvalitetssäkring av undersökningsresultat,
• postanalytiska processer,
• hantering av information till kund/patient
• och internrevisioner.

Kursen kommer även innehålla en presentation om extern provnings-
jämförelse samt senaste nytt om vad som händer inom den nationella 
kunskapsstyrningen och vad den innebär för medicinsk diagnostik. 
Kursen vänder sig både till kvalitetsansvariga, kvalitetssamordnare och 
metodspecialister inom diagnostik där föreläsningar varvas med grupp-
diskussioner kring arbetssätt och metodik.

KURSLEDARE  Maysae Quttineh

DATUM  16-17 september

SISTA ANMÄLNINGSDATUM  15 augusti 2019

PLATS Stockholm

PRIS 6 500 kr (pris för medlem i IBL och kvalitetsnätverket: 4 400 kr)

KVALITETSKURSER FÖR KVALITETSANSVARIGA

Kvalitetskurs 2 kommer bland
annat att handla om:
• det systematiska patientsäker-

hetsarbetet,
• hantering av klagomål,
• korrigerande och förebyggande 

åtgärder,
• att jobba med ständiga förbätt-

ringar
• och utvärdering och revisioner av 

arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Kursen kommer även innehålla 
presentationer om kvalitetssäker 
digitalisering i vården, patientkon-
trakt och PEP inom diagnostiken 
och effektivisering av händelseana-
lyser enligt SKL:s rekommendationer. 

KURSLEDARE  Maysae Quttineh
DATUM  December
PLATS Meddelas inom kort
PRIS 6 500 kr (pris för medlem i IBL och 
kvalitetsnätverket: 4 400 kr)

Under hösten arrangerar IBL två kvalitetskurser för kvalitetssamordnare och kvalitetsansvariga inom samtliga 
discipliner. Kurserna kommer innehålla tolkning av standarder (främst ISO 15189 och ISO 17025) och 
arbetssätt för att uppfylla kraven. Sakkunniga föreläsare kommer att genom teori och reflektioner ge  
fördjupad kunskap inom olika områden.

NEXT GENERATION 
SEQUENCING (NGS) 
Introduktionskurs för laborato-
riepersonal inom NGS. Kursen 
består av föreläsningar, resultat-
tolkning och studiebesök.

KURSLEDARE  Gisela Helenius
DATUM  19-20 november
PLATS  Örebro
PRIS  6 300 kr (Pris för medlem i IBL:  
5 300 kr)
SISTA ANMÄLNINGSDATUM   
31 oktober

GRUNDKURS I BLODMORFOLOGI
Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som nyligen har börjat 
arbeta med cellmorfologisk diagnostik. Målet är att kunna identifiera 
hematologiska celler i blodet. Utgångspunkten är normal hematopoes 
och vi följer vad som händer vid olika blodsjukdomar. Vi studerar 
live-bilder på celler via kamera på mikroskopet till dataskärmar. För  
att kunna tillgodogöra sig kursen, underlättar det om Du har en god 
teoretisk grund i hematologi och terminologi. 

Fortsättningskurs i cellmorfologi i blod och benmärg
Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som har erfarenhet 
av att differentiera blodceller på utstryk och vill få en fördjupad 
kunskap i ämnet. Identifikation av celler i blod och benmärg.

Vi studerar live-bilder på celler via kamera på mikroskopet till 
dataskärmar. 

För att tillgodogöra sig kursen krävs praktisk erfarenhet och en 
god teoretisk grund i hematologi och terminologi.

KURSANSVARIGA  Karin Ohlander  
och  Christina Andersson

DATUM  26-28 november

PLATS  Falun

PRIS  9 800 kr (Pris för medlem i IBL:  
8 800 kr)

SISTA ANMÄLNINGSDAG  29 oktober

Kurs i  
molekylärpatologi 
Introduktionskurs i molekylärdi-
agnostik för laboratoriepersonal 
inom patologi. Teknik, tolkning 
och kliniskt sammanhang.

KURSLEDARE  Gisela Helenius
DATUM  24-25 oktober
PLATS  Örebro
PRIS  6 300 kr (Pris för medlem i IBL:  
5 300 kr)
SISTA ANMÄLNINGSDATUM  3 oktober

KURS I URINSEDIMENT
Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker som arbetar med 
urinsediment och vill höja sin kompetens inom området. Kursen 
tar bland annat upp njurens anatomi, fysiologi och njuranalyser.  
Vi tittar gemensamt på sediment och olika fynd och tar upp 
fallbeskrivningar med gemensam reflektion. Dagen avslutas med 
några nya fall som har intressanta slutledningar. Ett USB-minne 
ingår i kursavgiften med kort tagna genom mikroskop. Korten kan 
sparas till den egna kliniken.

KURSLEDARE  Agneta Collberg
DATUM  18 september
PLATS  Saturnus konferens, Sthlm 

SISTA ANMÄLNINGSDAG 15 augusti
PRIS  4 300 kr, Medlem i IBL 3 300 kr. 

KURSANSVARIGA  Karin Ohlander och 
Christina Andersson
DATUM  14-16 januari
SISTA ANMÄLNINGSDATUM  15 dec 

PLATS  Falun 
PRIS  9 800 kr (Pris för medlem i  
IBL: 8 800 kr)

Koagulationskurs
Kursen riktar sig framför allt till 
biomedicinska analytiker men även 
annan laborerande vårdpersonal. 
Kursen hålls från lunch till lunch  
i Centrala Göteborg och belyser 
både ett kliniskt perspektiv och  
ett labbperspektiv. Vi kommer att 
ta upp:

• preanalys,
• antikoagulationsbehandlingar 

(gamla och nya),
• trombocytens roll,
• trombocytsjukdomar,
• heparininducerad 

trombocytopeni,(HIT),
• trombossjukdomar,
• och patientnära analysverksam-

het (PNA) inom koagulation.
KURSLEDARE  Inger Fagerberg Blixter 
har lång erfarenhet av koagulation och 
jobbar som specialist inom koagulations-
verksamheten i Göteborg. Hon undervisar 
också i koagulation på biomedicinsk 
analytikerutbildningen i Göteborg.

DATUM  5–6 september

PLATS Göteborg

PRIS  4 300 kr, Medlem i IBL 3 300 kr.

KURS I ERYTROCYTMORFOLOGI
Kursen behandlar blodbildning och erytrocytens normala funktion, morfo- 
logiska avvikelser samt sjukdomar och defekter relaterade till erytropoesen.

Syftet är att du ska fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom 
erytocyter och dess laboratoriediagnostik. Undervisningen består av 
föreläsningar och praktisk morfologi.

Målgruppen: Kursen vänder sig till biomedicinska analytiker som har 
erfarenhet av att differentiera blodceller på utstryk och vill få en fördju-
pad kunskap i ämnet.

KURSANSVARIGA  Soheir Beshara, 
Sofia Grund och Eva Grönlund
DATUM  22- 23 oktober
PLATS  Göteborg 

PRIS  6 300 kr (Pris för medlem i  
IBL: 5 300 kr)
SISTA ANMÄLNINGSDATUM 
17 september



KONTAKT
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Jonatan@tsreklam.se
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Tryckbredd 250mm

NYHET!
Nu finns t-shirten både i unisexmodell och 
dammodell (liten i storlekarna).

Mejla din beställning inklusive storlek till
kansli@ibl-inst.se

Visa att du är en
#stoltbiomedicinskanalytiker

KÖP IBL:S PIN
Pris: 60 kronor inklusive porto för IBL-medlemmar (priset är 100 kronor för 
icke-medlemmar). Skicka din beställning till kansli@ibl-inst.se

T-SHIRTEN  

KOSTAR 100 SEK  

INKLUSIVE FRAKT  

OCH FINNS I  

STORLEKARNA  

S-XXL.

5-6 SEPTEMBER
Koagulationskurs
Göteborg

10-12 SEPTEMBER
Höstmöte i klinisk kemi
Västerås

16-17 SEPTEMBER
Kvalitetskurs 1 för kvalitets- 
ansvariga
Stockholm

18 SEPTEMBER 2019
Kurs i urindsediment
Stockholm

25-26 SEPTEMBER
NML utbildningskonferens
Borås

1 OKTOBER 
Equalis användarmöte
Transfusionsmedicin

3 OKTOBER 
Equalis användarmöte
Endokrinologi

10 OKTOBER 
Equalis användarmöte
Patientnära analyser

22-23 OKTOBER
Kurs i erytrocytmorfologi
Göteborg

24-25 OKTOBER
Kurs i molekylärpatologi
Örebro

6 NOVEMBER 
Equalis användarmöte
Patientnära analyser

14 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Patientnära analyser

19 NOVEMBER 
Equalis användarmöte
Patientnära analyser

19-20 NOVEMBER
Kurs i next generation  
sequencing (NGS)
Örebro

21 NOVEMBER 
Equalis användarmöte
Patientnära analyser

26-28 NOVEMBER
Fortsättningskurs i cellmor- 
fologi i blod och benmärg
Falun

DECEMBER 2019
Kvalitetskurs 2 för kvalitets- 
ansvariga

14-16 JANUARI 2020
Grundkurs i blodmorfologi
Falun

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2019

KALENDARIUM

NÄSTA NUMMER AV

Kommer 16 september 2019

Trevlig sommar ÖNSKAR VI PÅ IBL



POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

Tlf: 08 590 34 800    Fax: 08 590 34 805  

Epost: post@diagen.se   Webb: www.diagen.se 

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Östermalmsgatan 33
114 26 Stockholm

Diagentec AB
BOX 2020  I 194 02 Upplands Väsby
Telefon:08-590 348 00  I  Faxnr: 08-590 348 05 
Email:post@diagen.se  I  Web:www.diagen.se

  Andra kit från OLM diagnostics:
  Aspergillus PCR kit

  Candida PCR kit

  Pneumocystis jirovecii PCR kit

  Aspergillus LFD kit

  Candida LFD kit

  Candida auris
  - är du redo?

Specifik detektion av Candida Auris

Resultat inom 45 minuter

“Ready to use” reagens

AurisID qPCR kit ger dig:
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