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Efter en helt underbar sommar är det faktiskt rätt skönt att vara 
tillbaka på jobbet och kicka igång hösten. Vad är bättre än att börja 
med en nystart för IBL:s framtida arbete? I slutet av augusti samman-
trädde IBL:s nya styrelse i två dagar för både strategi- och styrelsemöte. 
Som ordförande innebär det förberedelser, intensiva mötesdagar, 
viktiga beslut och inte minst trevligt umgänge med engagerade och 
otroligt kompetenta kollegor som vill vara med och utveckla IBL till 
den självklara organisationen för biomedicinska analytiker.

Syftet med strategidagarna var att sätta in de nya ledamöterna i 
IBL:s olika råd och kommittéer, hitta våra styrkor och fördela arbets-
uppgifter för att kunna sätta både kortsiktiga och långsiktiga strategier. 
Målet är att skapa aktiviteter som bidrar till utveckling av professionen 
och synliggör vår roll i samhället.

Vid en tillbakablick ser vi tydligt att mycket har gjorts de senaste 
åren, och medlemsantalet borde 
öka i samma takt. Jobbar vi med 
fel saker? En sak är säker, vi 
behöver bli fler för tillsammans 
är vi starka. En av IBL:s satsningar 
för 2019-2020 är studenterna, 

våra framtida kollegor. Det är gratis medlemskap för studenterna 
under studietiden och ett halvår efter och det är viktigt att det förblir 
så. De flesta högskolor rapporterar stora avhopp från utbildningarna 
och vi måste agera för att stoppa den trenden. Vi behöver komma i 
kontakt med studenterna tidigt i arbetslivet och fånga upp vilka 
satsningar vi som yrkesorganisation kan göra för att göra professionen 
attraktiv.

Det är också viktigt att vi finns med tidigt och kan stötta studenter 
vid val av arbetsplats och med vilka möjligheter det 
finns till vidareutbildning. Som en del i arbetet 
med att locka och behålla studenter arrangerar IBL 
under hösten en nordisk utbildningskonferens för 
biomedicinska analytiker. Över 100 utbildare och 
verksamhetsföreträdare från hela norden kommer 
att samlas i Borås med fokuset ”Hur utbildar vi vår 
framtida profession på bästa sätt för att klara av de 
utmaningar vi står inför inom hälso- och sjukvård?”.  
Där ges det möjlighet till studenter från hela norden 
att nätverka och diskutera sina utmaningar. 

Nystart och satsning på våra framtida kollegor

”En sak är säker, vi behöver bli 
fler för tillsammans är vi starka”

Maysae Quttineh,  
ordförande
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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
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SCS-systemet för säkra prover med 
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ålet med avhandlingen är 
att med hjälp av ultraljud, 
så kallad ekokardiografi, 
beskriva hur det transplan-
terade hjärtat fungerar.  

Vi avser att studera vilka faktorer 
som kan påverka hjärtats funktion 
i samband med transplantation, 
om det finns några skillnader 
relaterat till kön samt följa hjärtats 
återhämtning under den tidiga 
postoperativa tiden.

HJÄRTSVIKT
Det finns en mängd orsaker till 
hjärtsvikt såsom hjärtinfarkt, kardio- 
myopatier, medfödda hjärtfel och 
hjärtmuskelinflammation. När vi 

slarvigt pratar om hjärtsvikt menar 
vi i de flesta fall vänstersidig hjärt- 
svikt. Det vill säga att vänster 
kammare inte klarar av att pumpa 
ut tillräckligt med blod för att 
tillgodose kroppens behov. Hjärtat 
består av två kretslopp som arbetar 
var för sig men som samtidigt är 
beroende av varandra. Vänster sida 
pumpar blodet till stora kretsloppet 
(kroppen) och höger sida till lilla 
kretsloppet (lungorna). Om ena 
sidan av hjärtat inte förmår pumpa 
tillräcklig mängd blod framåt 
uppstår en situation där trycket 
bakåt i systemet ökar och den 
andra hjärthalvan blir lidande. 
Många patienter med hjärtsvikt 
lider därför inte bara av vänstersidig 

hjärtsvikt utan även av en påverkan 
på hjärtats högersida.

MEKANISKT VÄNSTERKAMMARSTÖD
Ett mekaniskt hjälphjärta är en 
pump designad för att upprätthålla 
blodflöde hos patienter med svår 
vänstersidig hjärtsvikt. Pumpen 
opereras in i brösthålan utanför 
hjärtat och hjälper den svaga 
vänsterkammaren genom att meka- 
niskt pumpa blod från vänster 
kammare till kroppspulsådern 
utan att musklerna i vänster 
kammare behöver dra ihop sig. 
Styrenheten, som fungerar som 
pumpens hjärna, finns utanpå 
kroppen och ansluts via en kabel 

genom bukhålan. Med hjälp av 
denna kan pumpens varvtal 
regleras och därmed öka eller 
minska avlastningen som pumpen 
ger vänster kammare. Eftersom 
den mekaniska pumpen endast 
avlastar vänster hjärthalva finns  
det risk att höger hjärthalva blir 
lidande av att plötsligt arbeta med 
större blodvolymer. En överbelast-
ning av höger kammare hos en 
patient med mekanisk hjärtpump 
kan vara livshotande.

HJÄRTTRANSPLANTATION
Redan 1967 utfördes den första 
hjärttransplantationen av Christiaan 
Barnard och i dagsläget utförs 
60-70 transplantationer varje år i 
Sverige. Efter hjärttransplantation 
finns det många faktorer som kan 
inverka på funktionen. Utöver 
faktorer relaterade till donator och 
mottagare av organet kan nämnas 
själva transplantationsprocessen, 
avstötningsreaktioner, medicinering 
och andra fysiologiska förutsätt-
ningar såsom ökad lungkärlsresistans. 

EKOKARDIOGRAFI
Den mest använda metoden för att 
enkelt och smärtfritt avbilda hjärtat 

i rörelse är ultraljud, så kallad eko- 
kardiografi. Metoden, som mest 
förknippas med graviditet och barna- 
födande, bygger på att ultraljuds-
strålar sänds ut i vävnad. När dessa 
når material med olika kompakthet 
studsar de mot ytan, reflekteras till- 
baka, fångas upp och bygger en bild 
av det de reflekterats mot. Använ-
dandet av medicinskt ultraljud upp- 
fanns 1953 i Lund av professor Inge 
Edler och professor Helmut Hertz 
vilket gör att det känns extra ange- 
läget att bedriva fortsatt ekokar- 
diografisk forskning härifrån.

Med ekokardiografi kan man 
bland annat bedöma storleksför-
hållandet mellan vänster och höger 
hjärthalva, estimera slagvolymer, 
bedöma pumpförmåga och identi- 
fiera klaff-vitium. Nyare ultraljuds- 
teknik (så kallad speckle tracking 
derived strain) ger oss även möjlig-
het att utföra mätningar av hur hjärt- 
muskelfibrer drar ihop sig. Metoden 
värderar muskelns arbetsförmåga 
som avspeglar hur hjärthalvorna 
arbetar vid en viss tidpunkt.

DELARBETE I
Vår första studie baserades på samt- 
liga patienter som ekokardiografiskt 

följs med årliga kontroller efter sin 
hjärttransplantation i Lund. Då 
Sverige är unikt vad gäller centrali-
sering av transplantation till få 
sjukhus gav det oss möjlighet att få 
ett i sammanhanget stort material 
(124 patienter) som enskilt center. 
Patienterna undersöktes prospek-
tivt enligt ett utökat protokoll och 
förslag till normalvärden för hjärt- 
transplanterade kunde därmed tas 
fram. Dessa skilde sig från publice-
rade normalvärden baserade på 
frisk population (1, 2, 3) såväl vad 
gällde hjärtvolymer som kammar-
funktion och strain. Framför allt 
var samtliga funktionsmått för 
höger kammare klart nedsatta. 
Detta är i sig inte kontroversiellt 
efter hjärtkirurgi, men normalvär-
den för transplanterad population 
har saknats. Sammantaget ger 
studien viktig information efter-
som den ekokardiografiska under-
sökningen riskerar att beskriva 
fynd som patologiska om normal-
värden från en icke-transplanterad 
cohort används.

DELARBETE II
De senaste riktlinjerna (1, 2) för 
ekokardiografi presenteras utifrån 

Allvarlig hjärtsvikt drabbar cirka 2% av befolkningen. Då all annan medicinsk behandling är 
beprövad och ansedd otillräcklig återstår ibland endast alternativet hjärttransplantation. I många 
fall behövs stöd av en mekanisk hjärtpump i väntan på transplantation. Tillgång och efterfrågan på 
organ kan beskrivas som en marknad i obalans, kön är lång och mängder av faktorer inverkar på 
vem som till sist får ett organ. Korrekt diagnostik är självklart avgörande för bästa möjliga omhänder- 
tagande av dessa patienter såväl inför som efter transplantation. Hjärttransplantation omfattas av 
rikssjukvårduppdrag varför dessa operationer är centraliserade till Lund och Göteborg vilket ger 
högspecialiserat omhändertagande med goda möjligheter till forskning och utveckling inom området. 
Annika Ingvarsson, Biomedicinsk Analytiker EKO-Lab, Hjärtmottagningen SUS Lund. Doktorand vid Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet.

Echocardiographic assessment of 
ventricular size and function in 

heart transplant patients

M

Ekokardiografisk fyrkammarbild av hjärtat. Nederst i bild ses förmak 
och överst kammare. Till vänster i bild är höger hjärthalva och till 
höger i bild vänster hjärthalva. Den vänstra bilden visar ett friskt hjärta 
och den högra ett transplanterat hjärta. Vänster förmak är förstorat 
och övriga hjärtrum något formförändrade i sin morfologi efter trans-
plantation.

Med hjälp av speckle tracking derived strain utlinjeras kammarens 
myokard och man kan mäta graden av förkortning i hjärtmuskeln, vilket 
ger ett mått på kontraktilitet (förkortningsgrad) i olika riktning. Tekni-
ken bygger på att olika unika fingeravtryck i myokardiet detekteras och 
kan spåras över hjärtcykeln.
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kön och vi avsåg därför studera 
om det fanns könsskillnader även 
efter hjärttransplantation. Då mer- 
parten av transplanterade patienter 
erhåller ett könsmatchat hjärta 
utgjorde dessa huvudgrupperna  
i studien. I likhet med gällande 
normalvärden från icke-transplan-
terade fann vi att kvinnor har 
mindre hjärtvolymer än män samt 
att måtten på kammarfunktion är 
något högre hos kvinnor än hos 
män. Ett intressant bifynd var att 
de män som transplanterats med 
kvinnlig donator uppvisade 
parametrar jämförbara med 
kvinnor som fått ett matchat 
organ. Relevansen av detta är inte 
klarlagd eftersom denna grupp 
tidigare har rapporterats ha en 
sämre överlevnad (4, 5).

 

DELARBETE III
Många av de komplikationer som 
drabbar transplanterade patienter 
är mer frekvent förekommande 
under den tidiga tiden efter 
transplantation. Detta innebär att 

det är av yttersta vikt att fastställa 
hur det normala förloppet ser ut 
under det första året. I denna 
studie avsåg vi beskriva hur hjärtat 
anpassar sig storleks- och funk-
tionsmässigt under det första året 
efter hjärttransplantation. Studien 
bestod av 50 patienter som inte 
drabbats av avstötning. Dessa 
undersöktes prospektivt vid 4 
tidpunkter under det första året. 
Det viktigaste fyndet var att 
vänster kammare uppvisar samma 
funktion vid 1 månad som vid 
12 månader medan det för höger 
kammare pågår en succesiv för-
bättring under det första året. De 
värden som ses redan vid 1 månad 
för vänster kammare och vid 12 
månader för höger kammare är 
vidare jämförbara med de normal-
värden vi beskrivit i vår första 
studie. Detta innebär att föränd-
ringar i vänsterkammarfunktion 
redan efter 1 månad bör kunna 
användas för att detektera even- 
tuella komplikationer.

DELARBETE IV
Här avser vi studera skillnaden i 
hjärtfunktion under det första året 
efter transplantation sett i relation 
till behandling med mekaniskt 
vänsterkammarstöd i väntan på 
transplantation. Interim-analys 
indikerar att behandling med 
mekaniskt vänsterkammarstöd 
resulterar i initialt bättre höger-
kammarfunktion efter transplanta-
tion men efter ett år ses jämförbara 
funktionsparametrar mellan 
grupperna. Detta talar ändå för att 
stöd av hjärtpump kan vara 
gynnsamt och bidra till att minska 
intensivvårdstiden och komplika-
tioner i form av högerkammarsvikt 
i den tidiga postoperativa fasen 
efter transplantation.

SAMMANFATTNING
Sammantaget är målet med avhand- 
lingen att skapa en god överblick 
kring hur hjärttransplanterade 
patienter bör evalueras med hjälp 
av ekokardiografi. Vi vill belysa  

att det är viktigt att använda sig  
av specifika normalvärden som 
härleds till transplanterade patienter 
samt att det finns könsskillnader  
i normalvärden. Vidare är det 

viktigt att känna till att höger och 
vänster kammare återhämtar sig 
olika snabbt efter en hjärttrans-
plantation. Avhandlingen förväntas 
färdigställas under 2020.

Samtliga funktionsmått som används för att beskriva höger-
kammarfunktion var klart reducerade hos hjärttransplanterade 
patienter.

Studien visar att kontraktiliteten i vänster och höger kammare 
hos hjärttransplanterade patienter är sämre hos män än hos 
kvinnor. Till vänster ses vänsterkammar-strain och till höger 
strain-mätningar för höger kammare.

Jämförelse av kammarfunktion mellan 1 och 12 månader efter transplantation. I stort sett 
samtliga funktionsmått gällande vänsterkammarfunktion förefaller stabila redan 1 månad 
postoperativt (till vänster i bild) medan högerkammaren förbättras signifikant under det första 
året (högra stapeln). 

MINA DELARBETEN: 
I Normal Reference Ranges for Trans- 

thoracic Echocardiography Following Heart 
Transplantation

 A Ingvarsson, A Werther Evaldsson,  
J Waktare, J Nilsson, G. J. Smith, M Stagmo, 
A Roijer, G Rådegran, C. J. Meurling

 J Am Soc Echocardiogr. 2018 Mar;31(3):349-
360. doi: 10.1016/j.echo.2017.11.003. Epub 
2017 Dec 21.

II Impact of gender on echocardiographic 
characteristics in heart transplant reci-
pients

 A Ingvarsson, AWerther Evaldsson, G. J. 
Smith, J Waktare, J Nilsson, M Stagmo,  
A Roijer, G Rådegran, C. J. Meurling

 Clin Physiol Funct Imaging. 2019 
Jul;39(4):246-254. doi: 10.1111/cpf.12565. 
Epub 2019 Mar 6.

III Echocardiographic assessment of changes 
in ventricular size and function during the 
first year following heart transplantation

 A Ingvarsson, AWerther Evaldsson,  
J Waktare, P Gilje, O Braun, G. J Smith,  
A Roijer, G Rådegran, C. J. Meurling

Under review

ANDRA REFERENSER
1 Kou S, Caballero L, Dulgheru R, Voil-

liot D, De Sousa C, Kacharava G, et al. 
Echocardiographic reference ranges for 
normal cardiac chamber size: results from 
the NORRE study. Eur Heart J Cardiovasc 
Imaging 2014;15:680-90.

2 Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, 
Armstrong A, Ernande L, et al. Recommen-
dations for cardiac chamber quantification 
by echocardiography in adults: an update 
from the american society of echocar-
diography and the European association 
of cardiovascular imaging. J Am Soc 
Echocardiogr 2015;28:1-39.e14.

3 Yingchoncharoen T, Agarwal S, Popovic 
ZB, Marwick TH. Normal ranges of left 
ventricular strain: ameta-analysis. JAmSoc 
Echocardiogr 2013;26:185-91.

4 Kemna M, Albers E, Bradford MC, et al. 
 Impact of donor-recipient sex match on 
long-term survival after heart transplanta-
tion in children: an analysis of 5797 pedia-
tric heart transplants. Pediatr Transplant 
(2016); 20: 249–255.

5 Khush KK, Kubo JT, Desai M. Influence 
of donor and recipient sex mismatch on 
heart transplant outcomes: analysis of the 
International Society for Heart and Lung 
Transplantation

 Registry. J Heart Lung Transplant (2012); 31: 
459–466.
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I
dén om att starta en podcast för biomedicinska 
analytiker uppstod på Skånes Universitetssjuk-
hus under våren, och en redaktion bestående av 
Sanela Halak, Eva Fabricius och Nafisa Ahmed 
formerades strax därefter. Med hjälp av kommu-

nikationsavdelningen på Skånes Universitetssjukhus 
(SUS) kunde det första avsnittet spelas in ett par 
månader efter att projektet startat.

– Vi ville verkligen vara först med den här podden! 
Och vi anser att våra kollegor har så fantastiskt 
mycket att berätta och så mycket fin kunskap att dela 
med sig av. En annan viktig faktor var att vi fick 
utrymme från våra chefer för att göra podden, berättar 
personerna bakom podden i ett gemensamt mejl till 
Laboratoriet.

Målet med BMA-podden är att skapa en plattform, 
att nå ut till redan utbildade biomedicinska analytiker 
men också till alla som inte vet vad yrket innebär, till 
exempel studenter och patienter. 

”– Många vet inte vad en biomedicinsk analytiker är 
eller gör och det vill vi ändra på.”

FINNS ”DÄR PODDAR FINNS”
En större utvärdering av lyssnarsiffor och vilka 
lyssnare podden når kommer att göras under hösten, 
när ytterligare några avsnitt släppts. Än så långe har 
responsen varit positiv och första avsnittet har (i slutet 
av augusti) hörts av runt 800 personer. Det är inte 
bestämt hur ofta podden ska komma ut ännu, men 
tre avsnitt publicerades innan sommaren och ”finns 
där poddar finns” som det brukar heta, det vill säga  
i den app du föredrar för att hämta och lyssna på  
podcasts. Du kan även lyssna på podcasten på  
webbplatsen www.soundcloud.com.

MÅNGA SAMTALSÄMNEN PÅ HÖG
Förarbetet är en stor del av att producera podcast, det 
tog som sagt två månader från idé till att inspelning-

Innan sommaren släpptes tre avsnitt av BMA-podden, en podcast ”för dig 
som är biomedicinsk analytiker, läser till biomedicinsk analytiker eller är  

intresserad av hälsa, sjukvård, forskning och teknik” enligt sin egen  
beskrivning. Laboratoriet har pratat med de tre biomedicinska analytikerna 

som ligger bakom podcasten som kommer med nya avsnitt under hösten.
Text: Marcus Rehnberg

”Många vet inte vad en  
biomedicinsk analytiker är 

och det vill vi ändra på”
arna startade. Vad tycker de då är svårast, att komma 
på samtalsämnen eller att sålla bland alla bra idéer 
som förtjänar utrymme?
– Vi har många ämnen på hög och våra kollegor är 
alltid välkomna att komma med idéer. Så det handlar 
snarare om att sålla. Som biomedicinska analytiker 
utför vi och bedömer avancerade undersökningar,  
till det krävs gedigen kunskap. Varje undersökning 
innebär ett möte med en patient, en människa som  
vi ska kunna bemöta på bästa sätt. Vi har mycket 
samarbete med våra läkare, vilket är otroligt givande 
och lärorikt. Som biomedicinska analytiker kan man 
forska både inom kliniken och på egen hand. Sedan 
finns det värdegrunder och kvalitetstänk. Det finns 
med andra ord många ämnen att ta upp.

ETT HÄRLIGT FORUM
Samtalsämnena som står på kö för att tas upp i 
BMA-podden utgör grunden för den arbetsprocess 

som i slutändan ska kokas ner till ett redigerat och 
publicerat avsnitt på 25-30 minuter.

– Vi brainstormar idéer, tar beslut om programidé 
och skriver frågor till manus. Allt görs i samspel med 
kommunikationsavdelningen på SUS. Samtidigt 
funderar vi på vilka personer som kan tycka att det är 
roligt att vara med och som har mycket att dela med 
sig av om ett specifikt ämne. Podd är ett härligt forum 
att arbeta med och det är spännande att se hur en idé 
om ett ämne växer till ett avsnitt. Och än så länge har 
det varit lätt att få med gäster till podcasten (du kan 
läsa mer i avsnittsinformationen om vilka som varit 
gäster hittills).

Inspelning pågår. Gästerna Barbro Kjellström och Andreas Malmgren intervjuas av Nafisa Ahmed.
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PERSONERNA BAKOM PODDEN
Sanela Halak är utbildad biomedicinsk analytiker och arbetar som 
enhetschef på Klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Malmö.

Nafisa Ahmed är utbildad biomedicinsk analytiker och arbetar i Malmö.

Eva Fabricius är utbildad biomedicinsk analytiker och kulturproducent. 
Jobbar nu sedan flera år på Klinisk fysiologi i Lund med framför allt  
hjärtan och schemaläggning.

DET HÄR HANDLAR AVSNITTEN SOM SLÄPPTS HITTILLS OM:

Avsnitt 1 - Vårdens detektiver
Biomedicinska analytiker är vårdens osynliga detektiver. I det här avsnittet berättar gästerna 
Andreas Malmgren och Barbro Kjellström om hur det är att jobba som biomedicinsk analytiker 
och varför de ser sig som vårdens detektiver.  
MODERATOR: NAFISA AHMED

Avsnitt 2 - Vem tryckte på larmet?
I veckans avsnitt pratar gästerna Elin Kellersson och Ing-Marie Herlöfsson, biomedicinska ana-
lytiker på Skånes universitetssjukhus, om bemötande och upplevelser i vården. De berättar om 
hur de möter människan bakom en sjukdom eller en diagnos och hur de i patientmötet hela tiden 
utvecklar sitt bemötande.
MODERATOR: EVA FABRICIUS.

Avsnitt 3 - Hur yrket har utvecklats genom åren
I detta avsnitt av BMA-podden får ni möta Gunnel Hansson, biomedicinsk analytiker i Lund och 
Malmö i 45 år, och Ellinor Fornell, nyutbildad biomedicinsk analytiker Skånes universitetssjukhus. 
De diskuterar och berättar om sina erfarenheter om hur yrket har utvecklats över tid. Vad var 
speciellt när Gunnel började och vad hon har sett för utveckling under sina år som biomedicinsk 
analytiker, samt vad har Ellinor med sig som ny inom yrket idag?
MODERATOR: NAFISA AHMED

Tre biomedicinska analytiker och en podcast. Sanela Halak, Eva Fabricius och Nafisa Ahmed ligger bakom BMA-podden.

The Aptima® HPV assay

THE NEW GOLD
STANDARD?

THE NEW GOLD
STANDARD?

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*

ADS-02426-NOR-EN Rev 001 © 2018 Hologic, Inc. All rights reserved. Hologic, The Science of Sure, Aptima and associated logos are trademarks and/or registered 
trademarks of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. The content in this piece is for information purposes only and is not 
intended to be medical advice. For specific information on products, please contact your local Hologic representative or write to Nordicinq@hologic.com.

Diagnostic Solutions  |  healthdxs.com/en  |  NordicInq@hologic.com  

References: 1. APTIMA HPV Assay [package insert, AW-14517-001 Rev 005 (EN)], San Diego, CA; Hologic Inc., 2018. Table #43.  2. Reid et al., Am J 
Clin Pathol 2015 Sep;144(3):473-83 (CLEAR).  3. Iftner et al., J Clin Microbiol 2015 53(8);2509-2516 (GAST).  4. Cook et al., J Clin Virol 2017 Feb;87:23-
29 (FOCAL).  5. Haedicke & Iftner, J Clin Virol 2016 76:S40-48.  6. Forslund et al., Int J Cancer 2018 Aug 19. doi: 10.1002/ijc.31819 [Epub ahead of 
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.
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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 

Personlig,  
men inte privat
De flesta av oss skulle inte vilja bemötas opersonligt  
då vi söker vård. Men var går gränsen mellan att vara 
personlig och att vara privat? Finns det något skriftligt, 
något officiellt, om exakt var gränsen går när vi är i  
vår yrkesroll inom vården? Ser vi, som olika individer 
jobbandes inom vården, olika på var gränsen går när  
det personliga tippar över till det privata?

Här är några situationer du i din profession inom 
vården kan hamna i. Fundera gärna tillsammans med 
dina kollegor om gränsdragningar mellan privat och 
personligt som professionell.

1 Du ska utföra en analys/ta prov på en patient. Ni 
hälsar och patienten insisterar på att skaka din hand, 
att få veta hela ditt namn och din yrkestitel. Du börjar 
förbereda för det arbete du ska göra och beskriver 
proceduren men blir avbruten av patienten som pratar 
om sig själv och händelser hen varit med om, och är 
enträget angelägen om att få veta mer om dig.

• Hur mycket skulle du dela med dig?
• När skulle du känna att patienten blir för privat med 

dig?
• Var går din gräns för privat och professionell i ditt 

yrke?

2 Du får en vänförfrågan på Facebook. Den visar sig 
vara från en person du just haft som patient/blod- 
givare.

• Skulle du acceptera denna vänförfrågan?
• Gör det någon skillnad om du känt personen tidigare, 

men inte har haft kontakt på ett tag?

3 En dag på jobbet hör du en kollega som går över 
gränsen för vad du anser att man delar med sig av  
till en patient.

• Vad gör du?
• Agerar du annorlunda om det är en engångsföreteelse 

eller återkommande händelser?

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
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I kommande nummer 
av Laboratoriet
Vi i etiska kommittén läser Mannen utan skugga av Joyce Carol 
Oates, och granskar den med etiska glasögon.

"i Mannen utan skugga utforskar Joyce Carol Oates hjärnans och 
hjärtats mysterier. Var sitter kärleken? Och vad betyder minnet för 
förmågan att älska en annan människa?

Den 17 oktober 1965 klockan 09.07 möter Margot Sharpe den 
karismatiske Elihu Hoopes för första gången. Hon är en ung 
ambitiös neuropsykiatriker, han en trettiofemårig man vars kort-
tidsminne har ödelagts av en hjärninflammation. Margot viger sitt 
liv och sin karriär åt den exceptionelle patienten och blir allt mer 
besatt av de möjligheter "Projekt E.H." rymmer.

Mannen utan skugga är en roman om ensamhet, forskningsetik, 
passion, åldrande och minne."

Vi tror att boken kommer att väcka många tankar, vilka vi 
kommer dela med oss av i form av en bokrecension i ett  
kommande nummer av Laboratoriet.
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ETIK

MÅSTE VI TA DET IGEN?
Vi i etiska kommittén har kommit 
i kontakt med en artikel i nättid-
ningen ETC, som gör att vi 
känner oss tvungna att reagera – 
igen. Artikeln varnar för en ny 
barnbok, Hälsa för barn. Boken är 
riktad till läsare i åldrarna 3-100 år 
och är enligt en nätbokhandels 
beskrivning en bok om hälsa på 
naturlig väg. Enligt skribenten på 
ETC, Andreas Gustavsson, tar 
boken upp ämnen som medicine-
ring, gipsning vid benbrott, 
vaccinering mot barnsjukdomar 
och varför dessa vetenskapligt 
beprövade insatser inte är bra.

SÅ MÅSTE VI TA DET HÄR IGEN?
• Vad kan anti-vaccinrörelsens  

idéer och frammarsch innebära 
för samhället?

• Är deras spridning av fake news 
oetiskt?

• Är det rätt att sälja en barnbok, 
som i förlängningen kan skada 
barn?

Här intill följer ett utdrag från en 
tidigare publicerad text (Laborato-
riet nummer 3, 2017) med etisk 
reflektion runt vaccinationer. 
Läs hela ”Ett etiskt (in)stick”  
på IBL:s webbplats.

”Som förälder är det min skyldighet att se till mitt 
barns bästa. Visserligen ger tillåtelse till vaccination 
tillåtelse till att barnet får uppleva smärta. Men 
denna åtgärd kan anses godtagbar, då den är ringa 
och utförs för att undvika framtida sjukdomstillstånd 
som kan medföra allvarliga komplikationer. Här är 
en viktig etisk princip självbestämmande. För att 
kunna fatta ett självständigt beslut måste individen 
kunna förstå vad beslutet handlar om och nytta och 
risker med de olika alternativen. Eftersom vaccina-
tion sker tidigt i livet blir det vårdnadshavarens 
uppgift att se till barnets bästa. Små barn kan ju 
inte själva säga om de vill ha skydd för eventuell 
sjukdom eller inte. Beslutet försvåras av att alla inte 
får sjukdomen och det är också svårt att förutse hur 
sjukdomen kommer drabba det enskilda barnet. Men 
är det i detta fall någon skillnad mellan att förebygga 
och att behandla? Få föräldrar skulle neka behand-
ling om barnet väl är sjukt, även om barnet inte 
kunde säga sin åsikt. Skulle det ändå vara etiskt 
riktigt att vänta tills barnet självt skulle kunna 
bestämma när det gäller vaccinationer? Tveksamt 
eftersom med tiden har ju själva funktionen med 
vaccinet spelat ut delar av sin roll och barnet kanske 
blivit svårt sjuk. Det är viktigt att komma ihåg:  
att inte välja är också ett val.”

ibl:s etiska kommitt
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MEDLEMSSIDOR

WHEN: September 1st–5th 2020
WHERE: Bella Center Copenhagen
WHO:  Biomedical Laboratory 

Scientists and Laboratory 
Technologists 

CU in
CPH
2020

 facebook.com/groups/jointhelabrace

34th World Congress 
of Biomedical 
Laboratory Science

ifbls2020.org

 facebook.com/groups/jointhelabrace September 1st–5th 2020 

at Bella Center Copenhagen

Four tracks  
of scientific 
curiosity

1 2 3 4
Here, there and 
everywhere:

The role of biomedical 
laboratory science 
in hospital and 
community healthcare 
Biomedical laboratory 

science and bioanalysis are 

established parts of the 

diagnostic services at the 

hospital and in the community 

health care. The continued 

development within e.g. 

point of care testing (POCT), 

diagnostic app’s, E-health 

and wearables has made it 

possible to move part of the 

biomedical laboratory science 

and the diagnostic service 

into the home of the patient.

Join the lab race
34th World Congress of Biomedical Laboratory Science

We can work it out:

Practice, development 
and research in biomedical 
laboratory science 
Come and share your latest work 

related or research-based results. 

You are all invited to present the 

developments in your laboratories, 

in your profession or in the relation 

between biomedical laboratory 

scientists and other health 

professionals.

For example, it may be your interest 

in the routine tasks, implementation 

of new methods, optimization of 

existing methods and the clinical 

use of biomedical laboratory 

science, quality assurance and/or 

accreditation. Also, new research in 

the area of biomedical laboratory 

science is highly welcome!

With a little help from my 
friends:

Management, 
Education and Learning
Due to disruption in 

biomedical laboratory 

medicine, constant focus on 

changes in the profession 

is needed. Part of being on 

top of the development call 

for visionary laboratory 

management, continuous 

professional development 

(CPD) at work as well as 

recruiting and preparing new 

generations of Biomedical 

Laboratory Scientists to the 

profession.

All my loving:

Technology, Innovation 
and Profession
Technologies and innovation 

are part of the working life 

for everybody who works 

with biomedical laboratory 

science. It may be that digital 

pathology is the latest news. 

Is your new best friend robot 

technologies and/or artificial 

intelligence.

Have biosensors and virtual 

reality made an impact on 

the profession? How and why 

does technology change the 

daily work? What is going 

on in your part of the world? 

You are invited to present the 

latest developments in your 

laboratories.



LABORATORIET  Nr 4 • 201920 21LABORATORIET  Nr 4 • 2019

NYTT FRÅN SEKTIONERNA KURSINTERVJU

21

SEKTIONEN FÖRK
LIN

FY
S

SKKT

SAVE THE DATE! KURS I HOLTER-EKG PÅ GÅNG
14-15 november arrangeras kurs i HOLTER-EKG i 
Umeå.

Läs mer om kursen på sidan 33 här i tidningen. 
Anmälan till kursen görs på IBL:s webbplats  
www.ibl-inst.se

DELA MED DIG AV DIN FORSKNING
Glädjande att se ett klinisk fysiologi-inslag på veten-
skaplig plats i det här numret, där Annika Ingvarsson 
berättar om sin forskning på hjärttransplanterade.

Forskar du eller vet du någon annan som har ett 
intressant projekt? Tidningen Laboratoriet välkomnar 
alltid vetenskapliga texter, och vi från sektionen ser 

förstås gärna mer material med klinisk  
fysiologi-inriktning.

Kontakta redaktionen på laboratoriet@ibl-inst.se 
och berätta om ditt projekt.

BMA-PODDEN
NI har väl inte missat podcasten som produceras av 
Sanela Halak, Nafisa Ahmed och Eva Fabricius från 
Skånes universitetssjukhus. Läs intervjun med dem 
på sidorna 10-12.

Tre avsnitt kom ut innan sommaren, och podden 
är tillbaka med nya avsnitt i höst.

Vill du komma i kontakt med styrelsen?
Du når oss lättast på kliniskfysiologi.ibl@gmail.com

SKKT – SEKTIONEN FÖR KLINISK KEMI  
OCH TRANSFUSIONSMEDICIN
Anna-Lena Henriksson är kontaktperson för styrelsen och nås på alhskkt@gmail.com

SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGI

ULRIKA  
JOHANSSON 

Leg. biomedicinsk 
analytiker med 
specialistfunktion, 
Funktionsansvarig 
Labbsektionen 

Klinisk Fysiologi, Norrlands Univer- 
sitetssjukhus

ANDREAS 
MALMGREN

Leg. biomedicinsk 
analytiker/MSc 
och klinisk lärare. 
Klinisk fysiologi 
och nuklearme-

dicin, Skånes universitetssjukhus. 
Doktorand inom klinisk medicin med 
inriktning klinisk fysiologi, Lunds 
universitet

JENNY  
FAHLÉN  

Leg. biomedicinsk 
analytiker,  
Fysiologavdel-
ningen, Öster-
sunds sjukhus

SAJJAD 
SAFFARI   

Leg. biomedicinsk 
analytiker.  
Grundare, Kropps-
kollen Sverige AB.  

EWA  
MARTIN 

Leg. biomedicinsk 
Analytiker, Klinisk 
Kemi/ Trans- 
fusionsmedicin, 
Skellefteå.  

ANNA-LENA 
HENRIKSSON

Leg. biomedicinsk 
analytiker, Klinisk 
kemi, sektions-
samordnare 
Preanalys/ labora-

torieinstruktör, Östersunds sjukhus.

EWA  
GRÖNVALL

Leg. biomedicinsk 
analytiker,  
Klinisk kemi,  
Gävle sjukhus.

MAUD  
ANDERSSON

Leg. biomedicinsk 
analytiker, Klinisk 
kemi, sektions- 
ledare benmärgs-
labb, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset.

FYRA FRÅGOR TILL

Lenis Alvarez, biomedicinsk analytiker 
och metodansvarig på Labionics, som 
gått IBL:s kurs i riskanalys
HUR SKULLE DU SAMMANFATTA DINA 
INTRYCK FRÅN KURSEN?
– Som metodansvarig har jag 
jobbat en del med riskanalys men 
hade inte den teoretiska grunden 
om vad det innebär. Jag saknade 
en förståelse angående patientsäker- 
hetslag, hur olyckor sker, vilka  
områden som är strategiska för 
patientsäkerheten, samt viktiga 
verktyg för att förstå riskanalys och 
FMEA(Failure Modes and Effects 
Analysis)-metoden.

VAD VAR DET VIKTIGASTE DU  
LÄRDE DIG?
– Efter kursen har jag blivit 
medveten om att alla processer 

oavsett arbetsplats innehåller risker 
som man får upptäcka, eliminera 
eller kontrollera för att hindra att 
dessa risker ska kunna orsaka en 
allvarlig skada. Det är viktigt att 
veta att vårdgivarna också har en 
skyldighet att utreda händelser 
som lett till eller hade kunnat leda 
till vårdskada. Dessutom kräver 
riskanalysen engagemang och 
systematiska förbättringar.

HAR DU HUNNIT OMSÄTTA NÅGOT  
DU LÄRDE DIG FRÅN KURSEN  
I PRAKTIKEN ÄNNU?
– Inte ännu men nu har jag den 
teoretiska kunskapen för att till- 
lämpa FMEA-metoden. Jag ska 

fortsätta lära mig mer om risk- 
analys, för att kunna erbjuda 
konsulttjänster som analysledare  
i min egen firma.

SKULLE DU REKOMMENDERA ANDRA 
ATT GÅ DEN HÄR KURSEN?
– Jag rekommenderar varmt den 
här kursen eftersom riskanalys är 
ett strategiskt fokusområde för 
bättre patientsäkerhet och för att 
Maysae (Quttineh) är en skicklig 
föreläsare med stor erfarenhet 
inom området. Dessutom är 
kursen en möjlighet att träffa 
andra kollegor och dela upplev- 
elser och kunskap för att tillämpa 
riskanalys på labbet.

DAGS FÖR KOMPETENSUTVECKLING?
Du hittar vårt aktuella kursutbud på sidorna 32–33 samt på IBL:s 
webbplats www.ibl-inst.se.
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I

IBL:S AGENDAIBL:S AGENDA

slutet av augusti sammanträdde 
den till fyra sjundedelar nya 
styrelsen för första gången. 
Sammanträdde fysiskt ska 
tilläggas, flera ärenden har av- 
handlats på telefonmöten sedan 

årsmötet i april, och för flera av 
ledamöterna var det första gången 
man träffades när styrelsen samlades 
för ett två dagar långt strategi-  
och styrelsemöte på IBL:s kansli  
i Stockholm.

Många punkter stod på agendan, 
som rollfördelning inom styrelse, 
råd och kommittéer, samt genom-
gång av vad som gjorts gjort och var 
fokus ska ligga de kommande åren. 
Laboratoriet har känt några av 
styrelsemedlemmarna, både gamla 
och nya, på pulsen efter mötet.

Maysae Quttineh, ordförande 
sedan i våras och medlem i IBL:s 
styrelse sedan 2012, är positiv när 
hon i efterhand beskriver den nya 
styrelsens första riktiga arbetsmöte:

–Mitt första intryck var vilket 
lättsamt och härligt gäng det var, 
många av oss hade aldrig träffats. 
Man blir alldeles lycklig när man 
träffar likasinnade som brinner  
för samma sak som en själv och 
imponerad av hur man kan 
uttrycka det på olika sätt. Vi har 
många nya styrkor i styrelsen. Det 
finns en bra spridning bland våra 
bakgrunder där vi tillsammans med 
sektionerna täcker alla discipliner. 
Majoriteten är disputerade vilket 
stärker den akademiska delen och 

inte minst så finns en bra geogra-
fisk spridning. Den geografiska 
spridningen blir så klart också en 
utmaning när vi ska träffas och vi 
ska försöka använda oss av digitala 
möjligheter i större utsträckning 
än innan.

RÅD, KOMMITTÉER OCH  
FOKUSOMRÅDEN
IBL:s verksamhet vilar bland  
annat på arbetet i ett antal råd  
och kommittéer (se faktaruta),  
där styrelsemedlemmar ingår.  
Föll rollfördelningen på plats på 
ett naturligt sätt?

– Det gick över förväntan 
faktiskt. Det är många råd, kom-
mittéer och fokusområden som 
ska fördelas på få personer. Det 
här är dessutom individer som 
oftast har många bollar i luften på 
hemmaplan också. Men entusias-
men var stor och arbetet fördelades 
på ett smidigt sätt tycker jag, säger 
ordförande Maysae Quttineh.

IBL:s långsiktiga mål beskrivs i 
fem fokusområden som hängt med 
i flera år, bland annat att vara en 
attraktiv professionsorganisation 
där medlemmen är viktigast. 
Medlemsrekrytering står i fokus 
för styrelsen även på kort sikt.

– Vi var tvungna att börja med 
en tydlig aktivitet tills alla i 
styrelsen hittar sitt arbetssätt i det 
område de ska ansvara för. Nu blir 
det full satsning på att rekrytera 

studenter. Idag har vi en organisa-
tionsgrad på 20-30 % mellan olika 
lärosäten och regioner. Målet är  
att minst 50 % av studenterna ska 
vara medlemmar fram till nästa 
årsmöte. Det är ett kortsiktigt mål, 
det långsiktiga målet är att skapa 
värde för våra medlemmar genom 
att jobba med frågor som är 
viktiga för dem. Det är först då 
studenterna blir kvar som yrkes-
verksamma medlemmar och vi får 
en tillväxt i organisationen.

VÅR VIKTIGA ROLL I VÅRDKEDJAN
Victoria Heldestad, till vardags 
bland annat universitetslektor vid 
Umeå universitet och ett av de  
nya ansiktena i styrelsen, beskriver 
strategidagarna som väldigt 
intensiva men otroligt givande:

– Först och främst var det 
viktigt att vi alla fysiskt träffades 
för att börja lära känna varandra. 
Det är roligt att möta likasinnade 
som brinner för professionen och 
utveckling inom yrkesområdet, 
säger Victoria Heldestad som 
också tycker att det är viktigt att 
yrket blir mer synligt och att det 
når fram till arbetsgivare och 
allmänhet hur viktig biomedicinska 
analytikers kompetens är.

– För att få biomedicinska 
analytiker att stanna kvar inom 
yrket behövs en tydlig kompetens-
utveckling och där kommer också 
frågan om reglerad specialistut-
bildning in – det behövs!

Intensiva strategidagar
IBL:s nya styrelse, som valdes på årsmötet 24 april, har samlats för första gången. En ny  
ordförande, två omvalda och fyra nyvalda ledamöter samt anställd kanslipersonal träffades 
under två dagar för att fördela roller, utvärdera insatser och planera för de kommande åren. 
Intensiva men givande och effektiva, sammanfattades intrycken efteråt. Närmast väntar en  
satsning på rekrytering av studerandemedlemmar.
Text: Marcus Rehnberg

IBL:s styrelse 2019-2021
Bakre raden från vänster: Gabriella Lillsunde Larsson (vice ordförande), Lisa Wiklund, Jorge Hernandez, Victoria Heldestad.
Främre raden från vänster: Andreas Malmgren, Maysae Quttineh (ordförande), Jennifer Arnqvist (sekreterare).
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SYNLIGHET OCH TYDLIG POSITION
– Jag tycker det har varit två 
väldigt informativa dagar där vi 
kunna genomlysa de olika delar 
som IBL:s styrelse har jobbat med 
och kan jobba med framåt. Det 
har varit nödvändigt för våra nya 
styrelseledamöter att få mer 
information och kartlägga arbetet 
men det har även varit bra för mig 
att själv se vad vi faktiskt gör och 
varför. Sedan har det varit trevligt 
att lära känna våra nya styrelsele-
damöter. Om vi tittar framåt är jag 
väldigt taggad på att jobba med 
synligheten, att biomedicinska 
analytiker ska ha en tydlig position 
i samhället, säger Jennifer Arnqvist 
som suttit i styrelsen sedan 2016. 
Från och med i år har hon, utöver 
att vara ledamot, rollen som 
sekreterare i styrelsen.

Andreas Malmgren sitter sedan 
tidigare i styrelsen för IBL:s 
sektion för klinisk fysiologi och  
ser nu fram emot att jobba i IBL:s 
styrelse.

– Det känns som en glad och 
engagerad styrelse som vill att IBL 
ska vara en stark och synlig organisa- 
tion för professionen. Jag ser fram 
emot att IBL fortsatt ska erbjuda 

bra kurser som efterfrågas av 
medlemmar och verksamheterna 
men även med frågor som rör 
innehållet i tidningen Laborato-
riet, vår profession samt utbild-
ning och forskning, säger Andreas 
Malmgren.

IBL:S FOKUSOMRÅDEN
På motsvarande möte för två år 
sedan formulerades IBL:s vision 
”IBL får Sveriges biomedicinska 
analytiker att växa – en profession 
som gör skillnad” samt ett antal 
fokusområden som efter årets 
strategimöte lever vidare i endast 
något modifierad form.

IBL:s fokusområden i korthet:
• IBL ska arbeta drivande för 

inrättandet av en reglerad 
specialistutbildning

• IBL ska bedriva en attraktiv 
kursverksamhet som motsvarar 
våra medlemmars behov

• IBL ska inta en tydlig position  
i samhället

• IBL ska vara en stark och 
attraktiv professionsorganisation 
med medlemmarna i fokus

• IBL ska aktivt följa, påverka och 
utveckla vårt kunskapsområde

UTMÄRKELSER

IBL:S RÅD OCH KOMMITTÉER
Internationella Kommittén
Etiska kommittén
Vetenskapliga rådet
Stipendiekommittén
Utbildningsnätverket
Kurskommittén

Läs mer om IBL:s råd och 
kommittéer på IBLs webbplats

IBL:S NÄTVERK
Nätverk för disputerade
Nätverk för handledare
Kvalitetsnätverket
Nätverk för chefer
BMA VET - nätverk för  
veterinärmedicin
Nyhet! – Nätverk för  
entreprenörskap

Läs mer om nätverken på  
sidorna 26-29.

IBL:S SEKTIONER
Sektionen för Klinisk Fysiologi
SKKT – Sektionen för Klinisk  
Kemi och Transfusionsmedicin

Nytt från sektionerna hittar du på 
sidan 20.

Jennifer Arnqvist kommer att jobba 
hårt för yrkets synlighet och position 
i samhället.

IBL:s ordförande Maysae Quttineh 
ser stora möjligheter med den nya 
styrelsens sammansättning.

Andreas Malmgren ser fram emot 
att arbeta med IBL:s kursutbud.

Victoria Heldestad, en av flera dis-
puterade nya styrelsemedlemmar.

NOMINERINGSTIDER!
Som medlem i IBL har du möjlighet att både nominera och bli  
nominerad till någon av våra utmärkelser.

ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 2019
Varje år delar IBL ut utmärkelsen ”Årets Biomedicinska analytiker” till 
en person som är värd att uppmärksammas för sina arbetsinsatser. Det 
kan vara något som är till nytta för patienter, på arbetsplatsen eller inom 
forskning. Det kan också vara något som är till nytta för professionen 
eller som du själv har glädje av.

ÅRETS STUDENTHANDLEDARE 2019
Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma den som introducerar 
studenter till deras kommande verksamhetsområde i den verksamhetsför-
lagda utbildningen och samtidigt inspirerar och stimulerar dem. Du som 
är student och medlem i IBL kan nominera en eller flera av dina VFU-
handledare.

NOMINERA SENAST 15 DECEMBER
Läs mer om hur du nominerar på IBL:s webbplats, och skicka din 
nominering till kansli@ibl-inst.se senast 15 december 2019.

Charlotte Wigermo, Årets  
biomedicinska analytiker 2018

CHARLOTTE OCH BRITTA 
UTSÅGS FÖRRA ÅRET, VILKA 
BLIR DET I ÅR?
Britta Willman, Umeå, 
utsågs till Årets student-
handledare 2018 och Char-
lotte Wigermo, Kristianstad, 
blev Årets biomedicinska 
analytiker 2018.

I nomineringarna nämn-
des Brittas engagemang och 
förmåga att få studenter att 
känna sig välkomna på 
arbetsplatsen och Charlottes 
arbete med patientnära 
analyser i Skåne.

Intervjuer med 2018 års 
mottagare av utmärkelserna 
finns på IBL:s webbplats.

Britta Willman, Årets student- 
handledare 2018

IBL:S AGENDA



LABORATORIET  Nr 4 • 201926

NÄTVERKNÄTVERK

27LABORATORIET  Nr 4 • 2019

BERÄTTA OM DITT EGET ENTREPRENÖRSKAP
– Entreprenörskap för mig är en process där jag får 
använda alla mina kunskaper och erfarenheter för att 
skapa praktiska lösningar. Redan under studenttiden 
intresserade jag mig för att utforska utvecklingsmöj-
ligheter för biomedicinska analytiker. Entreprenörs-
tänket satt även kvar i bakhuvudet som anställd 
biomedicinsk analytiker. Jag och en kollega försökte 
bland annat skapa en plattform för att underlätta 
rekrytering för arbetsgivare och jobbansökningar för 
sökande i Sverige, ett slags matchning helt enkelt. 
Tyvärr fungerade det inte den gången, men det gav 
oerhört mycket att våga testa sin idé. Idag arbetar jag 
med att utveckla en plattform för förebyggande vård 
där biomedicinska analytiker har en betydande roll 
samt prototyputveckling av en medicinteknisk 
produkt.

VARFÖR BEHÖVS ETT NÄTVERK FÖR ENTREPRENÖRSKAP 
(FÖR BIOMEDICINSKA ANALYTIKER)?
– Relationer och nätverkande är bland de viktigaste 
faktorerna för utveckling inom entreprenörskap. Idag 
finns inget tydligt sätt för biomedicinska analytiker 
att träffas, byta erfarenheter och vidareutvecklas inom 
näringslivet. Därför vill vi skapa en plattform för 
kommunikation, utveckling och utbildning inom 
entreprenörskap för biomedicinska analytiker. Inno-
vation och entreprenörstänk behöver uppmuntras 
mycket mer än vad det görs idag inom landstingen. 
Vissa har innovationsavdelningar och är mer inriktade 
för dem som redan har en bra idé. Majoriteten av 
anställda som har en idé vet inte hur man kommer 
igång och testar ifall idén är hållbar eller ej.

VILKA ÄR VÄLKOMNA I NÄTVERKET?
– Alla biomedicinska analytiker som är intresserade  
av entreprenörskap. Man behöver inte ha någon idé 
eller förkunskaper. Nätverket kommer att hålla 
inspirationsföreläsningar där man får träffa andra 
entreprenörer och affärsrådgivare. Vi kommer även 
arrangera kurser i hur man startar ett företag – vad 
man ska tänka på och hur man börjar. Och viktigast 
av allt, i nätverket skapar vi en plattform för kommu-
nikation med andra biomedicinska analytiker som 
engagerar sig inom entreprenörskap. Enda kravet är 
att man är medlem i IBL.

FINNS DET MÅNGA OFÖRLÖSTA ENTREPRENÖRER DÄR 
UTE, SOM BARA BEHÖVER EN KNUFF I RÄTT RIKTNING?
– Jag har på olika kurser och seminarier inom entre-
prenörskap träffat oerhört många som har en lovande 
idé men inte verktygen för att testa den. Med nätver-
ket vill vi öka “entreprenörsandan” hos biomedicinska 
analytiker samt förse dem med kunskaper och verktyg 
för att testa sin idé.

HUR GÅR MAN MED I NÄTVERKET FÖR  
ENTREPRENÖRSKAP?
Mer information om nätverket finns på egna webb-
platsen www.biomedicinskanalytiker.nu där du som 
är intresserad kan göra en intresseanmälan.

Mer information finns även på IBL:s webbplats 
www.ibl-inst.se.

LÄS MER OM IBL:S ANDRA NÄTVERK PÅ NÄSTA UPPSLAG.

En viktig del av IBL:s verksamhet är de olika nätverk du som medlem kan vara med i, där 
du kan utbyta idéer med kollegor med liknande yrkesroller och intressen. Sedan tidigare 
finns nätverk för chefer, kvalitetsansvariga, handledare, disputerade och för biomedicinska 
analytiker inom veterinärmedicin (läs mer om befintliga nätverk på nästa uppslag).

Nu lanseras nätverket för entreprenörskap på initiativ av Lenis Alvarez och Sajjad Saffari, 
två biomedicinska analytiker som själva tagit steget till eget företagande och som nu vill  
öka entreprenörsandan inom yrkeskåren. Laboratoriet har ställt några frågor till Sajjad  
Saffari som berättar om sitt eget entreprenörskap och vad han hoppas åstadkomma med  
det nybildade nätverket.

Nytt nätverk för  

 ENTREPRENÖRSKAP

Sajjad Saffari och Lenis Alvarez presenterar sina idéer på IBL:s strategimöte.



Fler nätverk för IBL:s medlemmar
På föregående uppslag kunde du läsa om IBL:s nystartade nätverk för entreprenörskap. 
Sedan tidigare finns möjligheten att utbyta erfarenheter med andra biomedicinska 
analytiker med liknande roller och intressen i något utav våra befintliga nätverk.  
Dessutom finns sedan alldeles nyligen möjligheten att bolla hematologi-frågor med  
kollegor med många års erfarenhet på området.

Saknar du något nätverk som borde finnas? Hör av dig till oss på kansli@ibl-inst.se.
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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 kompetensområden och 
ställer nu sin kunskap till förfogande.

Det är fritt fram att kontakta 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

NÄTVERK FÖR CHEFER
Nu finns det ett nätverk för chefer som är medlemmar i IBL, där vi får möjlighet att 
diskutera vår arbetssituation, utbildningsinsatser, rekryteringsproblematik med 
mera.
 Nätverket kan också ta fram förslag på utbildningar som IBL kan anordna utifrån 
behov hos både er själva och era medarbetare. Det handlar om att stödja och stötta 
varandra i vårt ledarskap inom professionen. Medlemskap i nätverket innebär natur-
ligtvis ingen extra avgift. Allt bygger på vad vi själva gör det till.
 Hör av dig till kansli@ibl-inst.se om du vill tillhöra nätverket.

IBL:S KVALITETSNÄTVERK
Nätverket vänder sig till kvalitetssamordnare och kvali-
tetsansvariga som har behov av forum för erfarenhetsut-
byte.

Kvalitetsnätverket vänder sig till biomedicinska ana-
lytiker som är medlemmar i IBL, oavsett disciplin både 
inom laboratoriemedicin och kliniska fysiologi. 

Målet med kvalitetsnätverket är att anordna minst 
en kvalitetskurs samt planera och organisera minst en 
nätverksträff per år. Det är ni medlemmar som bestäm-
mer vad innehållet ska vara utifrån de behov ni har och 
det stöd ni behöver för att kunna jobba med kvalitet på 
toppnivå. 

Om du har frågor om kvalitetsnätverket är du alltid 
välkommen att kontakta oss via e-post kansli@ibl-inst.
se eller vända dig direkt till nätverkets kontaktperson 
Maysae Quttineh: maysae.quttineh@rjl.se.

HANDLEDARNÄTVERK
I november 2015 höll IBL en handledarkurs för biomedi-
cinska analytiker och i samband med kursen bestämde vi 
oss för att satsa på ett handledarnätverk för biomedicinska 
analytiker. Målet är att att hålla kurser för handledare 
med jämna mellanrum samt planera och organisera för 
minst en nätverksträff per år, helst i samband med Diag-
nostikforum. Ni medlemmar är de som bestämmer vad 
innehållet ska vara utifrån de behov och stöd ni behöver 
för att kunna ha en bra handledningsstrategi.

Kontakta IBL på kansli@ibl-inst.se för att ansluta dig 
till handledarnätverket.

BMA VET – NÄTVERK FÖR BIOMEDICINSKA 
ANALYTIKER INOM DJURSJUKVÅRDEN
Nätverket bildades eftersom många biomedicinska  
analytiker inom djursjukvården idag arbetar ensamma  
på mindre laboratorier. Nätverket ger möjlighet att  
diskutera yrkesfrågor med kollegor från hela landet 
genom regelbundna träffar för erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling.

Kontaktperson
Therese Leppänen Delin
lab@solstadenssmadjursklinik.se

Nätverk för disputerade  

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER
Vad händer när jag har disputerat? Tillbaka till verkligheten eller? Hur gör du?
Nätverk för disputerade biomedicinska analytiker är ett forum där vi kan utbyta erfarenheter 
kring hur man kan arbeta vidare i professionen och inom forskningen. Vi finns inom olika 
verksamheter och forskningsmiljöer. Möjligheter och svårigheter skiljer sig åt beroende på 
var man har arbetat innan sin forskarutbildning och var man bedriver sin forskning.

I nätverket kan vi:
• Tipsa varandra om hur vi arbetar vidare i professionen: hur kan vår kompetens tas  
 tillvara av arbetsgivaren 
• Utbyta erfarenheter om forskning vi bedriver
• Vara mentorer åt biomedicinska analytiker som vill genomföra en forskarutbildning
• Tipsa varandra om forskningsprojekt och anslag som går att söka med mera

Anmäl ditt intresse till kansli@ibl-inst.se.
För att vara medlem i nätverket är du medlem i IBL och disputerad biomedicinsk analytiker  
eller antagen till forskarutbildningen. 
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LEDIGA JOBBLEDIGA JOBB

PLATSANNONSERA I LABORATORIET
Platsannonser har alltid 50% rabatt på ordinarie annonspriser i Laboratoriet. 
Banner på startsidan på IBL:s webbplats ingår (ordinarie pris 2 000 SEK)  
vid annonsering i Laboratoriet.
Läs mer om format och priser på www.ibl-inst.se.

GRATIS ANNONSERING PÅ WEBBEN
Just nu kan du länka till platsannonser för biomedicinska analytiker  
kostnadsfritt på vår välbesökta lediga jobb-sida på webben.  
Erbjudandet gäller under återstoden av 2019.

Hör av er till laboratoriet@ibl-inst.se för frågor om platsannonser.

Nr. 1 • Februari 2019 • Tidskrift för Biomedicinska analytiker

MEDLEMSENKÄT 2018
Bra kollegor och gemenskap viktigast vid val av arbetsplats

MED FÖRBÄTTRING SOM DRIVKRAFT

Årets biomedicinska analytiker 2018

VIKTEN AV ETT BRA CV
Trots liten konkurrens om jobbet

Nr. 2 • April 2019 • Tidskrift för Biomedicinska analytiker

REKRYTERING I FOKUS  
PÅ CHEFSMÖTE
IBL bjöd in första linjens chefer

INFÖR IBL:S ÅRSMÖTE
Valberedningens förslag till ny styrelse

VÄRLDEN BEHÖVER BIOMEDICINSKA ANALYTIKERIFBLS:s president Anne Lindgren Berndt har ordet

Nr. 3 • Juni 2019 • Tidskrift för Biomedicinska analytiker

IBL:S NYA STYRELSE

Maysae Quttineh valdes till ny ordförande

PIONJÄRPROFESSORN

Per Lindqvist hoppas visa vägen

MASSIVT KURSUTBUD

Anmälan till höstens kurser är öppen

 

 

Biomedicinsk Analytiker söks till 
Hallands Djursjukhus AB 

På djursjukhuset i Slöinge har vi ett laboratorium för att kunna ge snabb service 
till våra patienter. Här görs bl.a. hematologi, klinkemiska analyser, urinanalyser, 
bakterieodlingar och cytologier.  

Arbetet utgår från djursjukhuset i Slöinge med tjänstgöringsgrad 80–100% med 
tillträde i november 2019 eller enligt överenskommelse.  
 
För frågor om tjänsten vänd Er till Frida Mårtensson på nummer 0346-488 82.  

Ansökan skickas till  
frida.martensson@hallandsdjursjukhus.se 

Välkomna!  Är du BMA med ett stort hjärta 
för djur? 

HOS OSS FÅR DU vara en viktig länk i djursjukvårds- 
kedjan, du får arbeta nära våra underbara patienter  
och utvecklas tillsammans med duktiga och engage-
rade kollegor. 

ARBETET på våra laboratorier är flexibelt och 
omväxlande. Personalen har hög kunskap med en 
ständigt pågående kompetensutveckling. Vi har 
ett nära samarbete mellan de båda enheterna och 
utvecklar hela tiden vår service i samråd med övriga 
avdelningar på djursjukhusen. Tillsammans med 
AniCuras laboratorieveterinärer ser vi till att alltid 
ligga i framkant när det gäller laboratoriediagnostik 
inom djursjukvården. 

LABORATORIECHEF ANNA EKELUND berättar gärna
mer om oss och tjänsterna, telefon 070-220 91 74. 
E-post anna.ekelund@anicura.se
Välkommen att höra av dig!

Nu finns chansen att utöva ditt yrke på helt rätt arbetsplats! Våra välutrustade laboratorier på 
AniCura Djursjukhuset Albano i Danderyd och AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen söker
just nu biomedicinska analytiker med inriktning klinisk kemi och hematologiska analyser - samt 
ett stort djurintresse. 

AniCura Albano och AniCura Bagarmossen 
är två av Sveriges största och mest moderna 
djursjukhus för hund och katt. Vi erbjuder 
ett stort utbud av medicinska och kirurgiska 
tjänster vilket innefattar alltifrån förebyggande 
vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, 
invärtesmedicin, intensivvård, kirurgi och orto-
pedi i djurets hela livsskede. De flesta patienter 
kommer från Storstockholm men vi tar själv-
klart även emot patienter från övriga landet.
www.anicura.se
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KURSER KURSER

KURS I ERYTROCYTMORFOLOGI
Kursen behandlar blodbildning och erytrocytens normala funktion, 
morfologiska 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 fördjupad 
kunskap i ämnet.

KURS I BLODPARASITER
Kursen riktar sig till personer med ingen eller lite erfarenhet av malaria-
diagnostik och andra blodparasiter. Teori blandas med praktik med 
mycket fokus på artdifferentiering av malaria.

Kursen i blodparasiter ges i samarbete med Karolinska Universitets- 
laboratoriet.

Fortsättningskurs i 
cellmorfologi i blod 
och benmärg
Kursen vänder sig till biome-
dicinska 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 hema-
tologi och terminologi.

Litteratur att läsa in sig på 
innan kursen: Clinical Hemato-
logy Atlas, Bernadette F Rodak, 
Jacqueline H Carr.

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 oktoberKURS I HOLTER-EKG

Efter genomgången kurs ska deltagarna på basal nivå förstå metoderna 
som används inom genetisk fosterdiagnostik, deras styrkor och begräns-
ningar, tolka ett analysresultat samt få förståelse för varför man gör de 
olika analyserna.

Kursen tar bland annat upp non-invasive prenatal test (NIPT), 
quantitative fluorescent PCR (QF-PCR), kromosomanalys samt array 
comparative genome hybridisation (array-CGH).
Kursen ges i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet.

KVALITETSKURS 2 FÖR 
KVALITETSANSVARIGA
Under hösten arrangerar IBL 
två kvalitetskurser för kvalitets-
samordnare och kvalitetsansva-
riga inom samtliga discipliner. 
Kurserna kommer att 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. 
Kvalitetskurs 1 hålls i Stock-
holm 16-17 september.

KVALITETSKURS 2
Kursen kommer bland annat 
att handla om:
• Det systematiska patient- 

säkerhetsarbetet
• Hantering av klagomål
• Korrigerande och förebyg-

gande åtgärder
• Att jobba med ständiga 

förbättringar
• Utvärdering och  

revisioner av arbetsmiljö  
och patientsäkerhet

Kursen kommer även innehålla 
presentationer om kvalitetssäker 
digitalisering i vården, patient-
kontrakt och PEP inom 
diagnostiken och effektivise-
ring av händelseanalyser enligt 
SKL:s rekommendationer.

KURSLEDARE  Maysae Quttineh

DATUM  December 2019

PLATS  Meddelas inom kort

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

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 data-
skärmar. För att kunna tillgodogöra sig kursen, underlättar det om Du 
har en god teoretisk grund i hematologi och terminologi.

Litteratur att läsa in sig på innan kursen: Clinical Hematology Atlas, 
Bernadette F Rodak, Jacqueline H Carr.

KURSLEDARE  Jessica Ögren och  
Christine Stenström

DATUM  14-15 november

PLATS  Karolinska Universitetssjukhuset, 
Solna

PRIS  7 300 kr.  
(Pris för medlem i IBL: 6 300 kr)

SISTA ANMÄLNINGSDAG  15 oktober

KURSLEDARE  Sofia Grund,  
Soheir Beshara, Eva Grönlund

DATUM  26-28 november

PLATS  Hotell Heden, Göteborg

PRIS  6 300 kr (Pris för medlem i IBL:  
5 300 kr)

SISTA ANMÄLNINGSDAG  17 september

KURSANSVARIGA  Karin Ohlander och 
Christina Andersson

DATUM  14-16 januari

PLATS  Falun

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

SISTA ANMÄLNINGSDAG  15 december

KURS I  
FOSTER- 
DIAGNOSTIK

KURSUPPLÄGG:
• Introduktion genetik
• NIPT
• QF-PCR
• Kromosomanalys inkl. FISH
• Array-CGH
• Sangersekvensering (ev)
• Etikdiskussion

KURSLEDARE  Marlene Ek och  
Kristina Ålund
DATUM  12 november

PLATS  Karolinska Universitetssjukhuset

PRIS  1 500 kr

KURSANSVARIG  MIlos Kesek

DATUM  14-15 november

PLATS  Umeå

PRIS  6 900 KR  
(Pris för medlem i IBL: 5 900 KR)

SISTA ANMÄLNINGSDAG  15 oktober

KOMMANDE KURSER  

VÅREN 2020

Kurs i MOLEKYLÄRPATOLOGI

Kurs i  

NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS)

Kurs i FLÖDESCYTOMETRI

KURSINNEHÅLL:
• Indikationer
• Frågor
• Klinisk bakgrund till diagnoser

• Arytmifynd
• Förmaksflimmer
• Praktisk teknik
• Diskussion kring registreringar.

Grundläggande kunskap kring EKG och arytmier förutsätts. För att ha störst nytta av 
kursen bör man ha cirka ett års praktisk erfarenhet av långtids-EKG.



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

10-11 OKTOBER
EPBS-möte, Genua, Italien

12 OKTOBER
EPBS-konferens, Genua, 
Italien

22-23 OKTOBER
Kurs i erytrocytmorfologi
Göteborg

6 NOVEMBER 
Equalis användarmöte
Molekylärdiagnostik

12 NOVEMBER
Kurs i fosterdiagnostik
Stockholm

14 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Allmän klinisk kemi

14-15 NOVEMBER
Kurs i blodparasiter
Stockholm

14-15 NOVEMBER
Kurs i HOLTER-EKG
Umeå

19 NOVEMBER 
Equalis användarmöte
Nuklearmedicin

21 NOVEMBER 
Equalis användarmöte
Arbets- och lungfysiologi

26-28 NOVEMBER
Fortsättningskurs i cellmorfo-
logi i blod och benmärg
Falun

DECEMBER 2019
Kvalitetskurs 2
för kvalitetsansvariga
Stockholm

14-16 JANUARI 2020
Grundkurs i blodmorfologi
Falun

VÅREN 2020
Kurs i molekylärpatologi
Örebro

VÅREN 2020
Kurs i next generation  
sequencing (NGS)
Örebro

VÅREN 2020
Kurs i flödescytometri

1-5 SEPTEMBER 2020
IFBLS
Köpenhamn

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2019

KALENDARIUM

NÄSTA NUMMER AV

Kommer 2 december 2019

KONTAKT

019-123490
Jonatan@tsreklam.se

BESÖK OSS
www.tsreklam.se

Aspholmsvägen 14

FÖRETAGSINFORMATION
ORG.NR 556630-5297

AKTIEBOLAG
Registrerad för F-SKATT

ÖREBRO

tsreklam.se

ibl-inst
20180406

Tryckbredd 250mm

NYHET!
Nu finns t-shirten både i unisexmodell och
dammodell.
Unisexmodellen finns i storlekarna S-XXL, och 
dammodellen finns i M-XXL (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.



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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