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LEDARE

Tack alla för den otroligt roliga, stimulerande och innehållsrika tid jag 
haft i IBL under de senaste sex åren. När jag blev invald i styrelsen, först 
som vice ordförande och ett år senare som ordförande, ställdes frågan om jag 
accepterade att vara med i sex år. Jag lovade det och har nu slutfört det hela.

Detta uppdrag har tagit många timmar men det har det varit värt. Att 
få förmånen att arbeta för min profession genom IBL har jag sett som en 
tillgång även i mitt ordinarie arbete som chef inom laboratoriemedicin i 
Örebro. Det är så många frågor som överlappar. Att synliggöra och göra 
yrket känt är lika viktigt för mig som arbetsgivare som för IBL. Fler 
behöver utbildas och då behöver yrket vara tillräckligt attraktivt med goda 
villkor och tydliga karriärvägar. Vårdgivarna behöver specialistutbildade 
biomedicinska analytiker som kan ta över när den äldre generationen går 
i pension. En stor fråga för IBL som behöver kroka arm med arbetsgivarna. 
Vi behöver även kontinuerlig fortbildning för alla biomedicinska analytiker. 
Där kan IBL bidra med kompetenspåfyllnad genom en kursverksamhet 
som är efterfrågad utifrån verksamheternas behov. 

Nu tar jag en lång semester som övergår i pension under våren.  
Många frågar vad jag ska göra och hur det känns. Min pappa skrev en 
dikt för många år sedan och jag tycker nog att den till viss del beskriver 
hur jag känner just nu.

Ansvarig utgivare Agneta Colliander

Redaktör Marcus Rehnberg

Post- och besöksadress  

Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm

Annonser Kontakta redaktionen

Tel 08-24 01 30

laboratoriet@ibl-inst.se

Plusgiro 19 29 48 – 8

Prenumerationspris 380kr/helår

Genomsnittlig upplaga 4 000 ex

ISSN 0345-697x

Grafisk form Jojo Form AB

Tryck Carlshamns Tryck & Media

Ordförande Agneta Colliander

agneta.colliander@regionorebrolan.se

Kanslisamordnare Tanja Wijkmark

tel 08-24 01 30, kansli@ibl-inst.se

Hemsida www.ibl-inst.se

Medlemstidningen Laboratoriet ges ut av yrkes- 

organisationen för biomedicinska analytiker, 

IBL. Den kommer ut fem gånger per år och 

är Sveriges största tidning för biomedicinska 

analytiker.   

Omslagsbild: Shutterstock

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

Allting har ett slut

Så underligt, att snart får man inte veta vad som hände sedan.
Så egendomligt, att ens tid bara rinner bort som smältvattnet över 
 takstickorna, bara blir till en skimrande droppe, som lever en kort sekund under 
fallet, innan den splittras mot marken och sugs in i jorden.
Så småaktigt, att man inte en enda minut kunde få vända tillbaka och få veta hur 
det gick sedan för alla man ängslats över, för allt man gett sin bästa tid.
Så snopet, att bli en före detta!

(J O Colliander)
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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.

Agneta Colliander, ordförande

För att inte bara bli en före detta kommer 
jag att fortsätta följa utvecklingen av mitt 
yrke och stödja IBL även i framtiden. Jag 
kommer att ta tillvara på dagarna så att de 
inte bara rinner bort. Jag kommer även 
fortsätta ängslas över er alla. Men jag ska 
försöka leva i nuet och glädjas åt den dag 
som kommer.
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HUR ÖKAR VI VÄRDET AV VÅRA VÅRDPROVSAMLINGAR?
Biobank Sveriges satsning för att öka tillgängligheten av vårdprover.

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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SOCIALSTYRELSENS RAPPORT 
BEKRÄFTAR BRISTEN
Nationella planeringsstödet 2019
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PATIENTEN SOM MÄTER  
BLODTRYCKET SJÄLV
Hur skulle du agerat?

saknas
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PROJEKTKOORDINATORER FÖR 
BIOBANKSSTRATEGI
Biobank Sverige har utökat sin 
satsning och tillsatt två nationella 
projektkoordinatorer för biobanks-
strategi: Elisabeth Norén från 
Region Jönköpings län och Maria 
Liljander från Region Skåne. 
Koordinatorernas övergripande 
uppdrag är att synliggöra behov 
och arbeta fram konkreta förslag 
på hur tillgängligheten av befint-
liga vårdprov med individens 
samtycke kan ökas till förmån för 
forskning och Sveriges folkhälsa. 
Till sin hjälp har man regionala 
biobankscentrum (RBC), noder 
för operativ biobanksservice vid 
universitetsregioner/universitet, 
biobankssamordnare, berörda 
verksamheter, vetenskaplig kompe-
tens och vid behov juridisk/etisk 
kompetens samt patientrepresen-
tanter och aktuella vårdprogram-
grupper.

Uppdraget kommer från den 
nationella styrgruppen för Biobank 
Sverige, med representanter från 
regioner, universitet med medicinsk 
fakultet och branschorganisationer. 
Biobank Sverige har även stöd från 
Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL).

FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE
Då befintliga vårdprov och tillhö-
rande information sparas primärt 
för diagnostik, vård och behand-
ling är också infrastrukturen för 
hanteringen och informationen 

kring prov anpassad efter just dessa 
behov. Ur forskningsperspektiv 
kan det finnas behov av ytterligare 
infrastruktur gällande information 
och provhantering för att proven 
ska kunna vara ett underlag för att 
ge svar på olika frågeställningar 
inom etikprövad medicinsk 
forskning. Inom vården finns stor 
kunskap om och väl etablerade 
infrastrukturer för provtagning, 
prov- och informationshantering 
och biobankning av vårdprov. Om 
infrastrukturen även kan nyttjas 
för forskning blir det både kost-
nadseffektivt, patientsäkert, kvali- 
tetssäkert och enligt de regler som 
omfattar sjukvården och ger ökad 
tillgänglighet av prover nationellt 
sett. 

Projektets primära syfte är att 
undersöka hur vi gemensamt kan 
öka värdet och användningen av 
prover insamlade för ändamålen 
vård och behandling och för 
etikprövad medicinsk forskning 
för en förbättrad folkhälsa. Detta 
ska ske på ett för patienter och 
provgivare säkert sätt och i enhet-
lighet med lämnat samtycke. 
Målet är att tillgången ska vara till 
gagn för patienter och beakta 
allmänhetens intresse.

BAKGRUND
I Sverige finns 7 universitet med 
medicinsk fakultet och 21 regioner 
som alla är sin egen huvudman. 
Sammanslaget innehar dessa bio- 
banker uppskattningsvis 150 

miljoner prover och varje år tillförs 
cirka 3-4 miljoner prover. Den 
största provmängden finns inom 
regionernas biobanker, där cirka 
90% av alla prover bevaras. Utöver 
detta finns även biobanker (ca 200 
stycken) hos privata vårdgivare, 
privata laboratorier, läkemedels-
tekniska företag, medicintekniska 
företag och hos några myndig- 
heter.

Via avtal föreligger etablerade 
samarbeten mellan universitet  
och universitetsregion och vidare 
finns det inom vården sedan länge 
inarbetade rutiner för prov- och 
informationshantering och även 
för biobankning för vård. Univer-
sitet och sjukvård samarbetar kring 
etablering av rutiner för biobank-
ning av forskningsprov i vårdens 
biobanker (gäller för samtliga 21 
regioner). De 21 regionerna är 
indelade i sex sjukvårdsregioner inom 
vilka det pågår utökat samarbete, 
gemensamma satsningar och 
gemensamma funktioner, till 
exempel RBC.

VÅRDPROVSAMLINGAR
De största provsamlingarna består 
av prover insamlade för vårdända-
mål och vidare finns de största 
provsamlingarna för vårdändamål 
inom disciplinen klinisk patologi 
och cytologi där runt 90% av 
proverna finns. Därefter följer 
PKU-biobanken, klinisk genetik, 
klinisk immunologi och klinisk 
kemi.

Hur ökar vi värdet av våra  
VÅRDPROVSAMLINGAR?



Det material som framförallt 
sparas i biobanken är vävnad, 
celler, blod, plasma, serum och 
likvor. Vidare används vårdprov-
samlingarna framför allt till:

1 Uppföljning av den enskildes 
diagnos: Med fokus på den 
enskilde provgivaren kan en 
tidigare analys behöva göras om.

2 Kvalitetssäkring: Om ett prov  
gett falskt negativt eller positivt 
resultat behöver provet finnas 
kvar vid laboratoriet för reana-
lys. Detta för att säkerställa att 
ingen provförväxling ägt rum.

3 Metodutveckling för ny och 
säkrare diagnostik: Metodut-
veckling omfattar framför allt 
utveckling och införande av  
nya metoder vid laboratoriet.

4 Utbildning: Exempelvis av 
nyanställd personal, studenter 
och doktorander.

5 Forskning: Biobankade vård-
provsamlingar med tillhörande 
hälsodata möjliggör forskning 
och utökad kunskap om sjuk-
domar. Det kan bland annat 
handla om forskning för att 
identifiera upphov till sjukdom, 
utveckla ny eller förbättrad 
diagnostik, eller utveckla nya 
eller förbättrade behandlings-
metoder.

GENOMFÖRT ARBETE
Synpunkter och erfarenheter är 
inhämtande under hösten 2018 
genom rundabordssamtal och 
enkäter.

Rundabordssamtalen har 
genomförts i Örebro, Uppsala, 
Linköping och Umeå. Vid respek-
tive möte har representation 
funnits exempelvis från sjukvårds-
regionalt RBC, biobankssamord-

5. Återanvändning av resultat. 
Förslag till åtgärd: 
- Juridisk utredning.
- Lagring av data (utredning).

6. Underlätta uttagsprocessen.
Förslag till åtgärd: 
- Dedikerade resurser lokalt.
- Uppbyggnad av core-facilitet.
- Framarbetning av processer för 

att prov ska kunna tillgänglig- 
göras i nationella studier.

Vid rundabordssamtalen har vi 
som projektkoordinatorer hållit i 
diskussionerna och vi har försökt 
vara lyhörda kring de lokala bio-
banksfaciliteternas behov och önske- 
mål. Vi noterade att förutsättning-
arna för att driva en kvalitetssäkrad 
biobanksverksamhet skiljer sig åt 
inom de olika regionerna.

VAD ÄR EN BIOBANK?
En biobank kan innehålla en eller flera 
provsamlingar bestående av biologiskt 
material som samlas in, förvaras, 
registreras och analyseras i avsikt att 
bevaras för olika ändamål exempelvis:
• För uppföljning av din framtida vård 

och behandling
• För framtida generationers diagnos, 

vård och behandling, vid t ex äftliga 
sjukdomar

• För att löpande utveckla bättre och 
säkrare analyser

• För utbildning av personal inom 
vården

• För medicinsk forskning som för-
bättrar vården. All forskning måste 
först etikprövas.

Det finns runt 450 biobanker registre-
rade hos IVO. De största biobankerna 
finns inom landstingen/regionerna 
där uppskattningsvis 90% av alla 
biobanksprov i Sverige finns lagrade. 
Det finns också biobanker i privat regi 
och vid universitet. Enstaka biobanker 
finns även vid statliga myndigheter, 
 t ex. Folkhälsomyndigheten och 
Livsmedelsverket.

Information från biobanksverige.se

nare från regioner i sjukvårdsregio-
nen, kliniker/verksamhet, forskare 
från akademin samt nationella 
projektkoordinatorer i biobanks-
strategi. I Stockholm, Västra 
Götalandsregionen och Region 
Skåne var det inte möjligt att 
genomföra rundabordssamtal 
varför istället en enkät skickats ut 
till RBC, som i sin tur distribuerat 
enkäten i verksamheten.

Denna projektrapport har 
skickats på remiss till alla som 
medverkat vid mötena eller svarat 
på enkäten samt till berednings-
gruppen för Biobank Sverige. En 
svarstid för synpunkter har getts 
på tio arbetsdagar.

RESULTAT
Preliminära resultat tyder på att 
det finns begränsningar i tillgäng-

ligheten av Sveriges bevarade bio- 
banksprov och att detta resulterar  
i att sparade prover inte på ett 
optimalt vis kan användas i 
medicinsk etikprövad forskning 
med syfte att bidra till en bättre 
folkhälsa. Flera åtgärder att arbeta 
vidare med gällande effektivisering 
av biobanksprocesser lyftes och en 
del av de föreslagna åtgärderna kan 
ge positiv effekt med relativt enkla 
medel, medan andra är mer 
komplexa.

Dominerande synpunkter och 
förslag som framkom vid runda-
bordssamtalen och enkäterna för 
att öka värdet av befintliga prover 
är följande:

1. Synliggörande av vårdprov-
samlingarna och det enskilda 
provet. 
Förslag till åtgärd: 
- Metadatakatalog över provsam-

lingar.
- Register över prov.

2. Kännedom om det enskilda 
provets kvalitet. 
Förslag till åtgärd: 
-  Implementering av nationella 

standarder.

3. Utbildning kring den preana-
lytiska aspekten och provetik. 
Förslag till åtgärd: 
- Utbildning om den preanalytiska 

betydelsen.
- Utbildning i provetik.

4. Underlätta för samtycken. 
Förslag till åtgärd: 
- Framarbetning av samtyckes-

modeller.
- E-samtycken.

till en positiv infrastruktur för den 
lokala biobanksstrukturen.

För att uppnå en nationell 
standardiserad biobanksverksam-
het krävs att samtliga regioner får 
förutsättningar för att på ett 
konkret och adekvat sätt arbeta 
med frågorna. Uppgiften med att 
få alla regioners delaktighet i det 
nationella samarbetet som utmynnar 
i en gemensam biobanksstruktur 
är av högst vikt. Detta synsätt är 
inte alltid förankrat inom besökta 
regioner. Allas delaktighet i det 
nationella samarbetet är en förut-
sättning som Biobank Sverige bör 
sträva mot.

Text: 
Elisabeth Norén, PhD. Biomedicinsk analytiker. Nationell 
projektkoordinator biobanksstrategi, Biobank Sverige
Maria Liljander, PhD. Nationell projektkoordinator 
biobanksstrategi, Biobank Sverige

Problematik som lokala enheter 
möter är organisationens uppbygg-
nad inom den egna regionstrukturen. 
En del lokala biobanksverksamheter 
är enbart kopplade till regionen 
och andra drivs som ett samarbets-
projekt mellan region och universitet. 
Hur biobanksverksamheten är 
organiserad beror till stor del på 
regionens storlek. Vi uppfattar att 
samarbete med universitet bidrar 
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Undvik hemolyserade prover!

S-Monovette®  

Blodprovtagningssystemet som bevisat minskar hemolys*

Minimerar hemolysgraden 

Reducerar antalet omstick+
+

* Lippi, et al. Prevention of hemolysis 
 in blood samples collected from 
 intravenous catheters. 
 Clin Biochem 2013;46:561-564

STOP

Patientvänlig!  
Sparar både tid och pengar!
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höstas fick jag IBL:s resestipendium för att delta 
med en poster på EAVLD:s kongress som hölls i 
Bryssel i oktober 2018. EAVLD, European Associa-
tion of Veterinary Laboratory Diagnosticians, är ett 
nätverk för utförare av veterinärmedicinsk labora-
toriediagnostik. Vartannat år arrangerar man en 

kongress med en huvudsaklig inriktning på diagnos-
tikutveckling samt laboratoriebaserad klinisk forsk-
ning på veterinärsidan.

Fjolårets kongress var den femte sedan EAVLD 
startade och sessionerna under tre dagar innehöll 
följande sessioner med keynoteföreläsningar:
• Enzootiska1 sjukdomar 
  - tuberkulosdiagnostik, samt förekomst och 
   kontrollstrategier för bekämpning hos vilda 
   djurpopulationer
  - nya och nygamla infektioner hos grisar
• Epizootiska2 nyintroducerade och vektorburna  
 sjukdomar hos tamboskap
  - afrikansk svinpest
• Standardisering, validering och övervakning
  - Euroreference: att dela och främja referens- 
   verksamhet inom djur -och växtskydd, livsmedels- 
   och dricksvattensäkerhet
• Livsmedelsburna sjukdomar och antibiotikaresistens
  - EU:s arbete mot antimikrobiell resistens
• Framsteg inom veterinärdiagnostiken 
  - decentraliserad diagnostik
och mycket mer.

Totalt närmare 50 muntliga presentationer och fler 
än 90 postrar.

OLIKA TRENDER
På återkommande kongresser som EAVLD kan man 
ofta se hur trenderna går inom området. En gång 
massor av PCR-diagnostik, en annan gång tittar man 
på mängder av Powerpoint-presentationer med 
ändlösa rader av sekvenser. I år handlade det väldigt 
mycket om validering och utvärdering av diagnostiska 
tester – både kommersiella och egenutvecklade.

För mig som arbetar med en fot i vardera veterinär 
diagnostik och forskning, är det EAVLD som jag 
upplever som allra mest relevant och jag försöker 
alltid få möjligheten att åka på just de kongresserna, 
oavsett om jag har något eget att presentera eller ej.

EAVLD – kongress för veterinär-
medicinsk laboratoriediagnostik
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. Här berättar Åsa Hagström – en av höstens 
stipendiater – om sin resa till Bryssel och EAVLD:s kongress i oktober 2018.
Text: Åsa Hagström. Leg. Biomedicinsk analytiker. Avdelning för mikrobiologi.  
Sektion för forskning och utveckling. Statens veterinärmedicinska anstalt

I

www.sva.se

*Åsa Hagströma , Anna Omazica, Jonas Johansson Wensmanb , Ann Albihna, Morten Trylandc , Juha Kantanend , Tiina Reilasd , Mikael Leijona

A surveillance of Swedish semidomesticated reindeer in 2001-20021 showed an overall prevalence of 35 % for pestivirus antibodies. 
There was considerable variation between herds, ranging from 1,5 % to 97 % with the lowest prevalence in the northernmost herds.

Similar studies in Norway on samples collected 1999-20002 and 20003 showed an average prevalence  of 4 % to 33 % 
in different areas. 

The present study was aimed at investigating change over time of pestivirus prevalence. Serum samples were collected during 2016-2018 
and were analyzed for pestivirus antibodies. Finland was included in the 2016-2018 survey.

The results show that pestivirus is present in reindeer in all three countries and that the prevalence has increased
in areas were it was previously less prevalent.

Is this a problem?

EAVLD CONGRESS 2018

Pestivirus antibody prevalence in 
semidomesticated reindeer 

in northern Scandinavia and Finland.

Methods
The samples were centrifuged and 
sera were collected. In total, 393 
sera were analyzed for pestivirus
antibodies (Synbiotics SERELISA 
BVD p80Ab Mono Blocking Kit). 

To screen for persistently infected 
animals 112 negative samples from 
herds with seropositive animals 
were analyzed with pestivirus
qPCR4.

BRUSSELS 15-17 OCTOBER
*ÅSA HAGSTRÖM

Results

1: southern herd, 2: middle herd, 3: northern herd (i.e. the Swedish villages are not the same in the
different studies except for no 3, but are geographically situated in the same area)

*This is strikingly lower than in Sweden and Norway but the virus is still present although at a lower
rate.

No pestivirus was detected in the 112 BVDV/BVD negative samples from 
reindeer herds with seropositive individuals analyzed with qPCR.

Discussion
Reindeer husbandry is of great importance for 
the Sámi people in Fennoscandia.
A warming climate is already having an negative 
impact on reindeer winter feeding and any 
additional health problems may pose a bigger 
problem now than it would have some decades 
ago.
The clinical relevance of pestivirus in reindeer is 
unknown but considering the impact on 
reproduction and health in other species, our 
results show that this is an important area for 
future research.
Because of BVDV eradication programs 
introduced in 1993 in Sweden, Norway, and 
Finland most of the areas are free or almost free 
from the pathogen in cattle and sheep. In parts of 
the reindeer herding areas there are summer 
pastures for farm animals, which means that 
contact between the species is possible. This 
could in turn pose a risk for reintroduction of 
BVDV in cattle and sheep in the northern parts of 
the countries.

map Viendo.se                                                                              Photo: Carl-Johan Utsi Photo: Carl-Johan Utsi Photo: Carl-Johan Utsi
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The present study was aimed at investigating change over time of pestivirus prevalence. Serum samples were collected during 2016-2018 
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The results show that pestivirus is present in reindeer in all three countries and that the prevalence has increased
in areas were it was previously less prevalent.
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unknown but considering the impact on 
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introduced in 1993 in Sweden, Norway, and 
Finland most of the areas are free or almost free 
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Metod, resultat och diskus-
sion från postern “Pestivirus 
antibody prevalence in 
semidomesticated reindeer 
in northern Scandinavia and 
Finland”.

PREVALENS AV PESTIVIRUS HOS TAMRENAR
Med min egen poster redovisade jag resultaten från en 
undersökning av prevalensen av pestivirus hos tamrenar 
i Sverige, Norge och Finland (hög i Sverige och 
Norge, mycket låg i Finland) samt hur den förändrat 
sig under de senaste 15 åren (ökande i både Sverige 
och Norge). Eftersom samtliga tre länder har genom-
fört bekämpningsprogram för att utradera pestismittan 
hos nötboskap så kan förekomsten hos ren (om det är 
samma pestivirus hos båda arter, vilket ännu inte är 
klarlagt) vara bekymmersam där renens betesområden 
överlappar nötkreaturens. 

Studien genomfördes inom ramen för CLINF 
(Climate change effects on the epidemiology of infectious 
diseases and the impacts on Northern societies) Nordic 
Centre of Excellence. Den som vill veta mer om 
studier av klimatförändringarnas effekt i arktiska 
områden kan hitta mycket intressant på deras webb-
plats.

1enzootisk = en sjukdom cirkulerar ständigt lokalt i en population utan att smitta kommer 
in utifrån 
2epizooti = animala motsvarigheten till en epidemi
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EN DAG PÅ JOBBET

å Laboratoriemedicin i 
Skellefteå arbetar 28 stycken 
legitimerade biomedicinska 
analytiker och totalt är vi  
30 anställda. Labbet är en 

dygnet-runt-akutverksamhet som 
omfattar klinisk kemi och transfu-
sionsmedicin men även viss mikro-
biologi. Till exempel snabbtester 
för malaria, RSV och influensa 
A/B. Blodcentralen har tappning 
av blod- och trombocytgivare samt 
ett serologiskt labb där BAS/
BKS-tester, akutgruppering, 
barngruppering, samt MG-test 
utförs. Ett lager med erytrocyter, 
plasma, trombocyter och caput 
finns för att tillgodose länssjukhusets 
behov. På labbet finns även en prov-
mottagning med två provtagnings-
hytter där det i dagsläget finns en 
undersköterska som arbetar och 
roterar med legitimerade bio- 
medicinska analytiker.  

I artikelserien En dag på jobbet låter vi biomedicinska analytiker runtom i 
landet beskriva vad yrket innebär på just deras arbetsplats. Den här gången 
får vi veta mer om hur hur det är att vara ny på jobbet på ett mindre labb.
Text: Ewa Martin

En dag på jobbet som

NY PÅ ARBETSPLATSEN
på Laboratoriemedicin i Skellefteå

analyseras prover enligt standardi-
serat arbetssätt på samtliga place-
ringar. Gemensamt är dock att 
varje placering har uppstart, 
underhåll och kvalitetskontroller 
som utförs under dagen. Ingen dag 
är den andra lik då personalen 
oftast roterar mellan placeringar 
dagligen. Arbetsmängden varierar 
både under dagen och beroende på 
om det går mot storhelg, sommar-
semester, om många operationer  
är inbokade eller om något trauma 
kommer in. Man lär sig något  
nytt varje dag. Då det är så mycket  
nytt som håller på att hända i 
branschen måste man ständigt 
hålla sig uppdaterad vilket gör  
att man aldrig blir fullärd, det är 
något som alla håller med om.

DAGTID UNDER INSKOLNINGEN
Inskolningen tar minst ett år  
och under den tiden jobbar man 
endast dagtid för att hinna lära  
sig alla placeringar för att senare 
kunna arbeta jourtid och natt. 

Madelene Fjellström började 
som semestervikarie på sommaren 
redan under studietiden och och 
fick sedan efter examen 2018 
fortsätta på tillsvidareanställning 
då det var och fortfarande är stor 
efterfrågan på legitimerade biome-
dicinska analytiker, speciellt på 
mindre orter. 

– Jag sökte mig till Skellefteå 
dels för att jag är uppvuxen här 
och dels tilltalade ett mindre labb 
mig då man får mer variation och 
bredare kompetens. På större 
sjukhus måste man välja avdel-

ning, här är det ett laboratorium 
med multipla funktioner – både 
kemlabb, blodcentral och lite 
mikrobiologi i ett. Utöver blod-
centralens labb och tappning,  
gör vi allmänkemiska och koagula-
tionsanalyser, alkohol- och drog- 
analyser samt har en hematologisk 
del där bland annat manuell 
differentialräkning ingår. Vi har 
även ett urinlabb där urinanalyser 
och mikroskopering av sediment 
utförs, säger Madelene Fjellström.

VARIERAT PÅ MINDRE LABB
Nu är Madelene snart klar för att 
påbörja inskolning för jourtid och 
natt och tycker det känns bra att 
ha haft gott om tid vid varje 
placering vid upplärning för att 
det ska kännas tryggt att jobba 
ensam nattetid framöver.

– Det är en bra arbetsgrupp i 
varierande ålder och vi finns till 
för varandra om man behöver hjälp 
med något. Behöver man hjälp på 
jourtid ringer vi jourläkare i Umeå.

En annan fördel vi har är att vi 
lägger schemat själva så man kan 
styra hur man vill lägga upp 
arbetstiden, om man till exempel 
gillar att jobba mycket jourtid kan 
man lägga schemat därefter. 
Många har inte koll på att jobbet 
på mindre labb är såpass varierat 
och kanske drar sig för att söka 
vilket är jättesynd. Vi har stora 
pensionsavgångar vilket gör att vi 
är i behov av att bli fler, så jag 
tycker det är viktigt att även vi 
labb på mindre orter lyfts fram!

P
RAPPORT FRÅN NATTPERSONALEN
Arbetspasset börjar med att man 
stannar upp i personalrummet  
för att gå igenom och se vilken 
placering man har för dagen. Den 
som börjar först tar rapport från 
nattpersonalen för att få reda på 
om något speciellt har hänt eller 
behöver åtgärdas snabbt. Det kan 
vara att någon sjukanmält sig, 
placeringar som behöver ses över, 
information om något som kommer 
hända under dagen eller att någon 
klinik behöver blodkomponenter 
för en tidig operation eller dylikt.

Då Skellefteå Lasarett är ett 
länssjukhus packas de prover som 
kommit in under sen kväll och 
natt och som ska analyseras vid 
Norrlands universitetssjukhus eller 
skickas vidare utomläns på morgo-
nen. Prover som inte analyseras i 
Skellefteå skickas även vid lunch 
och eftermiddag. Under dagen 

Ewa Martin jobbar vid ett mikroskop.

Madelene Fjellström ska snart påbörja  
inskolning för att jobba jourtid och natt.

FRAMTID
Vi befinner oss just nu i en hektisk 
fas då vi har mycket nytt på gång. 
Ny utrustning är på väg in och 
med det utbildning inom flera 
områden vilket känns spännande 
och utmanande. På gång är också 
fler mikrobiologiska metoder, det 
talas till exempel om blododlings-
skåp, vilket kommer att förbättra 
jämlikheten i vården för medbor-
gare i regionen. 

Vill du berätta om din roll och din 
arbetsplats? Kontakta redaktionen 
på laboratoriet@ibl-inst.se.
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nder 2018 sjösattes IBL:s 
nätverk för chefer. Nätver-
kets syfte är att medlemmarna 
ska kunna utbyta erfarenheter 
och diskutera sin arbetssitu-

ation, utbildningsinsatser, rekryte-
ringsproblematik och andra gemen- 
samma utmaningar. I slutet av året 
beslutades det att ett chefsmöte 
skulle genomföras i början av 2019 
och i februari samlades runt 30 
deltagare i en fullsatt föreläsningssal 
på Karolinska Universitetssjukhuset. 
IBL:s ordförande, och initiativ- 
tagare till chefsnätverket, Agneta 
Colliander var nöjd med uppslut-
ningen trots kort tid från beslut 
till möte.

– Det var riktigt bra uppslutning. 
Vi skulle dock behöva ha ett till 

Rekrytering i fokus  
NÄR IBL SAMLADE FÖRSTA LINJENS CHEFER
Hur löser vi bristen på biomedicinska analytiker? Frågan diskuterades flitigt när IBL och Karolinska 
Universitetslaboratoriet bjöd in första linjens chefer till en chefskonferens på Karolinska Univer- 
sitetssjukhuset i Solna. Mötet hade kunnat fortsätta länge och flera av frågorna på agendan lär 
dyka upp igen på kommande chefsdagar.
Text: Marcus Rehnberg

chefsnätverk i framtiden.
– Jag hoppas att det ska bli ett 
chefsnätverk som får en bärighet 
in i framtiden och inte bara en 
engångsföreteelse och att cheferna 
också kan vara med och driva 
specialistfrågan. Jag tror att första 
linjens chefer måste vara de som 
visar på behoven inför framtiden. 
Det är även bra om ett chefsnätverk 
kan ha en samsyn när det gäller 
karriärvägar och kompetensstegar. 
Det blir tydligare för både nya och 
äldre medarbetare om det blir 
likriktat. Jag skulle önska att det i 
framtiden fanns ett ledarforum 
varje år för chefer inom laborato-
riemedicin.

OLIKA SITUATIONER FÖR OLIKA LABB
Mötesdeltagaren Elin Darnerud är 
första linjens chef på Patologi och 
cytologi i Region Dalarna. Hon 
tyckte att det kändes viktigt att 
delta när hon såg agendan för 
mötet, och sammanfattar dagen 
som mycket intressant och väl 
investerad tid. Även hon lyfter 
blocket om hur bristen ska lösas 
och vem som gör vad på labben 

som mest engagerande.
– När det gäller biomedicinska 
analytikers ansvar och befogenheter 
har vi på många ställen en situation 
som inte är önskvärd. Vi chefer 
har väldigt olika förutsättningar 
att hantera och hitta lösningar på 
bristen på legitimerade biomedi-
cinska analytiker. Det drabbar oss i 
olika utsträckning, både beroende 
på geografiskt läge och tillgång till 
övriga yrkeskategorier, storleken 
på labb och andra faktorer. Med 
tanke på det hade det varit värde-
fullt att få ta del av olika perspektiv 
av hur vi hanterar det idag, såväl 

som det mer långsiktiga som det 
fokuserades på. Diskussioner i 
mindre grupper fanns med på 
agendan men tiden räckte inte till 
i slutändan, vilket var synd. Jag 
tror många upplever att det finns 
behov av ytterligare chefsdagar på 
det temat. Det är en av de största 
utmaningarna vi som chefer står 
inför i framtiden.

Vill du vara med i  
IBL:s nätverk för chefer?  
Läs mer på IBL:s webbplats.

U
www.rmv.se

Rättsmedicinalverket söker:

 Biomedicinsk analytiker
Rättsmedicinska enheten i Lund, deltid 50 %

Läs vidare och ansök på: www.rmv.se/jobb
 Sista ansökningsdag är 26 april

Tillträde 
1 september

2019

IBL:s ordförande Agneta Colliander och 
vice ordförande Gabriella Lillsunde Larsson 
inleder chefskonferensen.

möte för att få med fler chefer från 
hela Sverige. Nu var de flesta från 
Mellansverige. Jag tror att det är 
viktigt för oss chefer att träffas.

BRISTEN ENGAGERAR MEST
Agendan innehöll fyra block: 

Aktuellt läge på arbetsmarkna-
den, Biomedicinska analytikers 
specifika kompetens och kun-
skapsområden, Hur löser vi 
bristen? och Möjlighet till 
vidareutbildning/specialisering. 
Bland annat fick deltagarna en 
genomgång av hur olika uppläggen 
på landets biomedicinsk analytiker- 
program ser ut. Blocket om hur 
bristen på biomedicinska analytiker 
ska lösas var det som väckte störst 
engagemang hos deltagarna.

– Mest diskussion blir det när vi 
kommer in på frågor som vem gör 
vad och svårigheterna i samband 
med rekrytering. Det är nog våra 
viktigaste frågor inför framtiden, 
säger Agneta Colliander som 
hoppas på ett fortsatt aktivt 
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen söker

Biomedicinsk 
analytiker
– LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland

Välkommen till oss där avstånden till arbete och fritid är korta, där både 
historia och vacker natur är ständigt närvarande.

Läs mer på www.gotland.se/ledigajobb

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
www.gotland.se/jobbahososs

slutet av februari publicerade 
Socialstyrelsen sin rapport 
”Nationella planeringsstödet 
2019 – Bedömning av tillgång 
och efterfrågan på legitimerad 

personal i hälso- och sjukvård samt 
tandvård". Nationella planerings-
stödet publiceras årligen och 
vänder sig till regeringen, huvud-
män inom hälso- och sjukvård och 
tandvård, företrädare för professioner 
och patienter och till andra aktörer 
som berörs av frågor om planering 
av hälso- och sjukvårdens respek-
tive tandvårdens kompetensför-
sörjning.

En stor skillnad jämfört med 
tidigare år är att den i år gått från 

att behandla bedömning av till- 
gång och efterfrågan på ”vissa 
personalgrupper” till ”legitimerad 
personal” inom hälso- och sjukvård 
samt tandvård. Eller med andra 
ord: i år ingår även biomedicinska 
analytiker och några andra legiti-
mationsyrken som tidigare inte 
varit med i bedömningsunderlaget.

KONSTANTA SIFFROR
Antalet legitimerade sysselsatta 
biomedicinska analytiker har varit 
mer eller mindre konstant i för- 
hållande till befolkningen sedan 
2007 (biomedicinska analytiker 
blev ett legitimationsyrke 1 april 
2006), med cirka 100 per 100 000 

invånare. Även antalet utfärdade 
legitimationer per år och personer 
som avlägger examen till bio- 
medicinsk analytiker ligger på en 
konstant nivå. 2017 utfärdades  
430 legitimationer och förutom en 
dipp mellan 2009 och 2011 samt 
2013 har ungefär lika många 
utfärdats varje år sedan 2007.

BRIST I 17 AV 21 LANDSTING
En del av underlaget till rapporten 
är en enkät som Socialstyrelsen 
genomfört bland landets 21 lands- 
ting. 17 av 21 landsting rapporterar 
att det råder brist på biomedicinska 
analytiker inom det egna lands-
tinget och antalet som saknas 

När Socialstyrelsen sammanställer statistik om legitimerad vårdpersonal rapporteras 
brist på biomedicinska analytiker från många håll. 17 av 21 landsting rapporterar att 
man saknar biomedicinska analytiker. Även analyser från SCB, Arbetsförmedlingen 
och tillfrågade yrkesorganisationer pekar på en brist. Antalet utfärdade legitimationer 
och examinerade från biomedicinsk analytikerprogrammen ligger på en konstant nivå 
år efter år, och stora pensionsavgångar väntas de närmaste åren.
Text: Marcus Rehnberg

FAKTA OM LEGITIMERADE  
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER
- Antalet sysselsatta biomedicinska analytiker 

är drygt 10 000 varav drygt 8 000 finns inom 
hälso- och sjukvården.

- Av biomedicinska analytiker inom hälso- och 
sjukvården är 90 procent kvinnor. 

- 89 procent av sysselsatta inom hälso- och 
sjukvården arbetar i offentlig sektor, medan 
11 procent arbetar i privat sektor på natio-
nell nivå. 

- Den största åldersgruppen är 60–64-åringar. 

- Högst antal relativt befolkningen finns i 
Västerbottens län. 

- Biomedicinska analytiker arbetar i genom-
snitt 90 procent av heltid i landstingen,  
95 procent av heltid i kommunerna och  
94 procent av heltid i privat sektor. 

- Omkring 430 legitimationer utfärdades 2017. 

- Knappt 370 personer avlade examen till 
biomedicinsk analytiker läsåret 2017/2018. 
Det har varit ungefär lika många per läsår 
de senaste fem åren och majoriteten av de 
examinerade är kvinnor.

- Söktrycket till biomedicinsk analytikerut-
bildningen har mellan 2008 och 2018 varierat 
mellan 0,8 och 1,3 behöriga förstahands- 
sökande per antagna.

varierar mellan 0 och 20 heltidsar-
betande biomedicinska analytiker. 
Region Jönköpings län, Region 
Gävleborg, Region Örebro län och 
Region Halland är de fyra lands-
ting där det inte bedöms råda 
brist, och störst brist i antal 
rapporteras från Region Väster-
norrland och Region Kronoberg. 
Utifrån enkäten till landstingen är 
det uppskattade behovet för att 
täcka bristen idag 72 heltidsarbe-
tande biomedicinska analytiker. 

BEHOV AV BÅDE NYEXAMINERADE 
OCH ERFARNA
Förutom enkäten till landstingen 
baseras bedömningen av efterfrågan 
på analyser från Arbetsförmedlingen 

och Statistiska centralbyrån (SCB) 
samt från olika fack- och yrkesor-
ganisationer. Även dessa analyser 
pekar på brist på biomedicinska 
analytiker. Svenska Akademikers 
Centralorganisation (SACO) 
bedömer att det är liten konkur-
rens om jobben för både erfarna 
och nyexaminerade biomedicinska 
analytiker. Enligt SCB rapporterar 
närmare 80% av arbetsgivarna att 
det råder brist på yrkeserfarna 
biomedicinska analytiker. Gällande 
tillgången på nyexaminerade bio- 
medicinska analytiker rapporterar 
drygt 40% av arbetsgivarna att det 
råder brist och knappt 40% att det 
råder balans, enligt SCB.
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Mellan 2008 och 2017 utfärdade Socialstyrelsen ungefär lika många legiti-
mationer årligen till biomedicinska analytiker (se figur 27). De flesta utfärda-
des till kvinnor och majoriteten till personer utbildade i Sverige [4]. Antalet 
personer som avlägger examen till biomedicinsk analytiker har de senaste 
fem läsåren varit ungefär lika många per läsår och majoriteten är kvinnor. 
Söktrycket till utbildningen för biomedicinska analytiker har mellan 2008 
och 2018 varierat mellan 0,8 och 1,3 behöriga förstahandssökande per an-
tagna [8]. 
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KRÖNIKA KRÖNIKA

är man som biomedicinsk 
analytiker hanterar provma-
terial eller står vid instrumen-
ten på laboratoriet, så tänker 
man kanske inte dagligdags 

på att man är en del av ett större 
sammanhang. Visst vet man att 
det är en person bakom varje prov, 
men hela kedjan av händelser och 
andra professioner som också ska 

göra sitt för att patienten ska få 
diagnos och eventuell behandling 
är kanske inte ständigt närvarande. 
När man själv eller en nära anhörig 
drabbas av ohälsa eller sjukdom, 

då inser man hur beroende man är 
av vårdens samlade kompetenser. 
För att inte tala om diagnostikens 
bidrag. Är det en kronisk inflam-
matorisk tarmsjukdom? Är det 
cancer? Hur ser HbA1c-värdet ut? 
När kommer svaret från laborato-
riet till läkaren som sedan kontaktar 
mig eller min anhöriga? Vad 
kommer att hända?

Man kan också i sådana samman- 
hang komma till insikt om hur 
delar av vården inte fungerar. 
Tekniken stödjer inte de olika 
instansernas kommunikation, rätt 
kompetens finns inte på plats och 
ofta får man svaret att man får 
vänta på besked för att den man 
frågar helt enkelt inte vet. Vården 
är inte sammanhållen. Vården är 
inte personcentrerad och utgår 
inte från mina eller min anhörigas 
behov och förmågor.

IFBLS HAR VALT NCD SOM TEMA
International Federation of 
Biomedical Laboratory Science 
(IFBLS), har som tema för den 
internationella yrkesdagen för 
biomedicinska analytiker ”Non 
Communicable Diseases: The role 
of Biomedical Laboratory Scien-
tists in Detection, Screening and 
Treatment”. 

Non Communicable Diseases 
(NCD), kallas också kroniska sjuk- 
domar och de viktigaste typerna är 
hjärt-kärlsjukdomar (som hjärtin-
farkt och stroke), cancer, kroniska 
andningssjukdomar (som kronisk 
obstruktiv lungsjukdom och astma) 
och diabetes.

MÅLET ÄR EN HÅLLBAR VÄRLD
Bakom valet av tema ligger 
WHO:s arbete för FN:s Agenda 
2030 för hållbar utveckling. FN:s 
medlemsländer antog 2015 denna 
agenda som innehåller 17 Globala 
mål för en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling. 
FN definierar hållbar utveckling 
som utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjlig-
heter att tillfredsställa sina behov. 
Agenda 2030 ska minska fattigdom, 
orättvisor och ojämlikheter, samt 
lösa klimatkrisen under de kom-
mande 15 åren. Det är en fortsätt-
ning på de åtta millenniemålen 
som världen arbetat för sedan år 
2000. Skillnaden är att millennie-
målen fokuserade på fattigdoms- 
bekämpning i världens fattiga 
länder, Agenda 2030 tar det till en 
högre nivå och nu ska alla världens 
länder inkluderas i arbetet för en 
hållbar värld. För att uppnå målen 
krävs det att både regeringar, 
privat sektor, civilsamhälle och 
medborgare samarbetar. Med andra 
ord - det inkluderar dig och mig.

IFBLS ÄR EN NON-STATE ACTOR
Världshälsoorganisationen WHO 
är ett av FN:s fackorgan med syfte 
att alla människor ska uppnå en så 
god hälsa som möjligt. IFBLS är 
en så kallad Non-State Actor inom 
WHO, vilket innebär ett samarbete 
där vi inbjuds att bidra till WHO:s 
arbete, till exempel genom att ta 
fram riktlinjer och rekommenda-

Biomedicinska analytiker över hela världen bidrar till att förebygga och behandla  
kroniska sjukdomar. Men vi kan göra mer än så. Med kreativt tänkande kan vi dela vår  
kompetens inom diagnostik, kvalitetssäkring, processer och logistik utanför laboratoriet.  

När vården utvecklas mot en sammanhållen och personcentrerad nära vård,  
behöver vi utvecklas i samma riktning. Det skriver Anne Lindgren Berndt,  

president i biomedicinska analytikers världsorganisation IFBLS.
Text: Anne Lindgren Berndt, president i International Federation of Biomedical Laboratory Science, IFBLS

Vä
rld

en
 be

höver biomedicinska analytiker
N

tioner kopplade till laboratorie- 
medicin och diagnostik. IFBLS  
är den organisation som kommu-
nicerar biomedicinska analytikers 
bidrag till hälso- och sjukvård 
globalt inom WHO.

EN STOR UTMANING
NCD är en stor utmaning för en 
hållbar utveckling. Dessa sjukdomar 
drivs av krafter som inkluderar 
snabb, oplanerad urbanisering, 
globalisering av ohälsosam livsstil 
och befolkningens åldrande. 
Ohälsosamma dieter och brist på 
fysisk aktivitet kan visa sig som 
ökat blodtryck, ökat blodsocker, 
förhöjda blodlipider och fetma. 
Dessa kallas metaboliska riskfaktorer 
som kan leda till kardiovaskulär 
sjukdom, den ledande NCD när 
det gäller för tidiga dödsfall.

Människor i alla åldersgrupper, 
regioner och länder påverkas av 
NCD. Barn, vuxna och äldre är 
alla sårbara för de riskfaktorer som 
bidrar, oavsett om det är ohälso-
samma dieter, fysisk inaktivitet, 
exponering för tobaksrök eller 
skadlig användning av alkohol.

Varje år dödar NCD 41 miljoner 
människor, vilket motsvarar 71% 

”Människor i alla  
åldersgrupper, regioner och länder  

påverkas av NCD”
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av alla dödsfall globalt, 15 miljoner 
i åldrarna 30-69 år, vilket klassas 
som för tidiga dödsfall. Över 85% 
av dessa för tidiga dödsfall före-
kommer i låg- och medelinkomst-
länder.

Fattigdom är nära kopplad till 
NCD. I låginkomstländer dränerar 
hälso- och sjukvårdskostnaderna 
för NCD snabbt resurserna. 
Kostnaderna för NCD, som ofta 
innebär långvarig och dyr behand-
ling, kan resultera i att familjer 
förlorar sin möjlighet till försörj-
ning och därmed döms till fattig-
dom som kväver utvecklingen.

EN FÖRÄNDRAD ROLL – UTANFÖR 
LABORATORIET
Enligt WHO är detektion, screen-
ing och behandling av NCD, 
liksom palliativ vård, viktiga 
komponenter i svaret på hur NCD 
ska hanteras. Viktiga interventioner 
mot NCD med hög effekt kan ges 
inom den nära vården/primärvård 
för att stärka tidig upptäckt och 
snabb behandling. Sådana insatser 
är utmärkta ekonomiska investe-
ringar eftersom de, om de sätts in 
tidigt, kan minska behovet av 
dyrare behandlingar.

Så var kommer vi som biomedi-
cinska analytiker in? Svaret på det 
är rätt uppenbart, i diagnostiken, 
men frågan är om det finns mer  
att göra, även här hos oss, i högin-
komstländerna. Vi är på intet vis 
förskonade från konsekvenserna av 
NCD. Biomedicinska analytiker 
kan med sin kompetens bidra till 
förebyggande arbete hos barn, 
vuxna och äldre, det skulle dock 
innebära något förändrad roll för 
en del av oss. Det skulle kunna 
innebära ett arbete utanför labora-

”Fattigdom är nära kopplad  
till NCD”

toriets väggar, i samarbete och 
dialog med andra professioner och 
kanske också personer/patienter.

”KOMMUNBIOMEDICINSK  
ANALYTIKER”
I Sverige pågår utredning för 
samordnad utveckling för god och 
nära vård, hur vården ska komma 
än närmare invånarna. Umeå kom-
mun har biomedicinsk analytiker 
anställd för kvalitetsutveckling 
bland annat, i Norge är Noklus 
etablerad sedan många år tillbaka, 
och ”kommunebioingeniøren” är i 
färd med att etableras. Den danska 
laboratoriebussen som väckt 
mycket stort intresse, visade goda 
resultat avseende minskning av 
antalet onödiga inläggningar inom 
slutenvården, även om den idag 
tyvärr är parkerad på grund av 
bristande resurser. 

VI HAR ETT ANSVAR I KAMPEN  
MOT NCD
Greta Thunberg, den svenska 
16-åriga miljökämpen som fått 
mycket stor internationell upp-
märksamhet genom sin skolstrejk 
för miljön, hon har påverkat sin 
egen familjs vardag och sannolikt 
fått många av oss andra att reflek-
tera över vår egen miljöpåverkan. 
Rimligtvis borde vi som yrkesgrupp 
kunna axla ett ansvar i kampen mot 
NCD. Självklart inte genom en 
arbetsplatsstrejk (strejk används  
av andra skäl och inte lättvindigt), 
men däremot genom kreativt 
tänkande, där vi delar vår kompe-
tens gällande diagnostik, kvalitets-
säkring, processer och logistik 
utanför laboratoriet. Vården ut- 
vecklas mot personen som behöver 
och förväntar sig den dygnet runt, 
mot en sammanhållen och person-
centrerad nära vård. Vi behöver 
utvecklas i samma riktning, det är 
vi skyldiga vården, oss själva som 
profession och som världsmedbor-
gare som tar ansvar för kommande 
generationers rätt till en hållbar 
värld.

Referenser
https://www.who.int/ncds/en/ 
http://ifbls.org/index.php/about-ifbls/international-biome-
dical-laboratory-science-day 
http://www.sou.gov.se/godochnaravard/ 

Foto: Katrin Berndt

Anne Lindgren Berndt
President i International Federation of Biomedical 
Laboratory Science, IFBLS
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Värva en vän  
– få varsin t-shirt
IBL får Sveriges biomedicinska analytiker  
att växa – en profession som gör skillnad.

Ju fler medlemmar vi är, desto starkare  
blir vi. Och vi behöver bli fler.

Nu kan du (som befintlig medlem) värva en ny medlem* till 
IBL, så får ni båda varsin t-shirt med budskapet ”Utan biomedi-
cinska analytiker stannar vården”.

Kampanjen gäller under hela april månad och självklart får 
även alla som blir medlemmar på eget initiativ under perioden 
också en t-shirt.

*En ny yrkesverksam medlem som erlägger medlemsavgift.

SÅ HÄR GÖR NI:
Medlemsansökan görs på IBL:s webbplats.  När du fyller i 
medlemsansökan finns en ruta för ”övrig information”, där fyller 
du i namn och ort på den som värvat dig. Glöm inte att också 
ange vilka storlekar ni vill ha. När medlemsavgiften är betald 
skickar vi hem varsin t-shirt till er.

Detta får du som medlem:
• Tidningen Laboratoriet
•  Lägre avgifter på IBL:s kurser och konferenser
• Möjlighet att söka stipendier hos oss
• Tillgång till sektioner och nätverk
• Medlemsservice
• Medlemskap i världsorganisationen IFBLS
• Vara med och påverka vilka frågor som IBL ska driva

INTERNATIONELLA BIOMEDICINSKA ANALYTIKERDAGEN 15 APRIL
Den 15 april är biomedicinska analytikers yrkesdag. Vi firar vår nyckelroll 
inom diagnostik och behandling av sjukdomar genom att också upp-
märksamma allmänheten om vårt viktiga arbete.  
Läs mer på www.ibl-inst.se om vad IBL gör under dagen.

Hur uppmärksammar du yrket? Hör av dig till oss på  
laboratoriet@ibl-inst.se.

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
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■ DILEMMA 

Patienten som 
mäter blod-
trycket själv
För att en insats från vården ska få utföras finns 
nationella riktlinjer som säger att övertryck respek-
tive undertryck ska ligga under vissa angivna 
värden. På plats på sjukhuset uppmäts ett blod-
tryck som är högre än gränsvärdet. Patienten 
uppger muntligen ett värde, uppmätt hemma av 
hen själv, som ligger under gränsvärdet. Hur hade 
du agerat?

Överväger du att inte mäta blodtrycket på plats, om 
patienten redan innan du mäter talar om sitt eget 
uppmätta tryck? Hade du agerat olika om patienten 
gick på regelbundna blodtryckskontroller och fått 
mätutrustningen av sjukvården eller om hen mäter 
på utrustning köpt på eget initiativ?

Om vi vill arbeta personcentrerat innebär det att vi 
måste se patienten som en aktiv partner, med den 
nödvändiga kunskap och kompetens som krävs för 
att kunna utforma en vård som är ändamålsenlig 
för hen som person.

Påverkar detta synsätt den ovan beskrivna  
situationen?

Hur kan ett sådant synsätt samspela med behovet 
av att veta att apparaten mäter korrekt, givaren 
mäter rätt och att givaren kommer ihåg resultatet 
rätt?

 VAD SKULLE DU HA GJORT?

Hör av er till laboratoriet@ibl-inst.se och berätta 
om era tankar och diskussioner. Har ni kanske varit 
med om ett liknande fall?
Ni kan också diskutera dilemmat på IBL:s  
Facebooksida.

”Jag har haft en del sådana personer under 
min yrkeskarriär. Alla har varit barn eller 
unga vuxna. Det allra bästa sättet att kunna 
få ta det eftertraktade provet när personen 
inte vill är: Visa upp alla saker du ska 
använda. Förklara vad/hur du ska göra för 
att ta provet/proven. Om personen absolut 
inte vill bli stucken så säger jag att jag inte 
kan ta provet mot deras vilja. De måste vilja 
bli stucken av mig. Men jag kan vänta tills 
de har bestämt sig och att de ska säga till 
när de vill bli stuckna av mig. Sen går jag 
till nästa stickjobb. Oftast hinner jag inte 
ropa in näste man för provtagning. Det tar 
mindre än några minuter innan personen 
har bestämt sig för att jag får ta proverna 
fast de är rädda. Ingen har gillat att sitta 
någon längre tid ute i väntrummet och gruva 
sig för provtagningen. Bästa sättet att få ta 
proverna.”

”Jag har tagit prover på patienter som inte 
velat. För 30-40 år sedan gjorde man ofta så 
och intalade sig själv och andra att det var 
för patientens bästa. Nu skulle jag tänka mig 
för både en och två gånger. Om någon gör 
något mot min vilja känner jag mig liten och 
utan rätt att påverka. Det påverkar känslan 
av trygghet negativt att inte kunna vara 
med och bestämma över mig själv och min 
kropp.”

"Jag skulle sätta mig ner hos patienten 
och prata lite först. Inte gå på direkt när 
så många är i rummet. Lugnt vänta tills de 
gått ut. En sådan patient brukar säga ja 
fast motvilligt om man är lugn och förklarar 
att det går snabbt och säkert. Har haft 
många sådana patienter på hematologen på 
Karolinska sjukhuset. Jobbade där med eget 
labb och tog prover på alla inneliggande 
patienter tre gånger i veckan. Analyserade 
dem också. Var där i 24 år och hade ensam 
ansvaret för dessa patienters provtagning 
och analys. Aldrig tvinga någon.”

Reflektioner från förra 
numrets etiska dilemma 
”MOTVILLIG PATIENT”
Förra numrets dilemma hand-
lade om hur man gör när en 
patient uttryckligen inte vill att 
provet tas. Här är några reflek-
tioner från läsare som berättar 
om sina erfarenheter.

I vårt arbete möter vi ständigt 
situationer som kräver ett ställ-
ningstagande. Vi väger in kunska-
per (vetenskap) och vetskaper 
(beprövad erfarenhet) inom loppet 
av sekunder. Det sitter i ryggmär-
gen. Vad vi inte tänker på är att 
många av de ställningstaganden 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

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. Kom-
mittén 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

JENNIFER ARNQVIST 
leg. biomedicinsk 
analytiker, styrelseleda-
mot IBL

ANNE LINDGREN 
BERNDT
leg. biomedicinsk 
analytiker, förbundsom-
budsman och ansvarig 
för biomedicinska 
analytikerfrågor på 
Vårdförbundet

ETIK

Foto: Lasse Bengtsson

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

ULRIKA JOHANSSON
leg. biomedicinsk 
analytiker med  
specialistfunktion
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Att tänka ur ett personcentrerat perspektiv
Text: Jennifer Arnqvist och Anne Lindgren Berndt

Personcentrerad vård är ett uttryck 
som många är bekanta med och 
många tänker att de redan arbetar 
så. Men personcentrerad vård är 
inte ett arbetssätt, utan en filosofi, 
ett förhållningssätt. Det är ett etiskt 
förhållningssätt där patienten ses som 
en person med styrkor, förmågor, 
gränser och brister och som med-
skapare i den egna vården. Forsk-
ningsresultat från bland annat 
Centrum för personcentrerad vård 
vid Göteborgs universitet (GPCC) 
visar att personcentrerad vård gynnar 
både patienterna och sjukvården.

Enligt GPCC delas personcen-
trerad vård in i tre nyckelbegrepp: 
partnerskap, berättelse och doku-
mentation. 
1 Partnerskap är den mest centrala 

delen i personcentrerad vård. 
Två experter möts, patient och/
eller närstående som har kunskap 
om sig själv och hur det är att 
leva med en eventuellt kronisk 
sjukdom och vårdpersonalens 
kunskap om vård, behandling 
och rehabilitering.  

2 Patientberättelse handlar om att 
lyssna på patienten och att se 
personens vilja, motiv och resurser. 
Fokus ligger på patientens 
upplevelse av sin sjukdom då 
berättelsen i sig kan vara läkande. 
Vård och behandling planeras 
gemensamt tills en överenskom-
melse skrivs som en hälsoplan.

3 Dokumentation är den tredje 
delen där berättelsen och hälso- 
planen skrivs in i patientens 
journal. Hälsoplanen är patien-
tens mål, både kort- och 

långsiktiga, som också följs upp 
kort- och långsiktigt i syfte att 
uppnå en bättre hälsa. 

Att arbeta personcentrerat kräver 
reflektion i varje enskild handling 
och att rutiner, arbetssätt och över-
gripande organisation är anpassad 
för det och förutsätter medveten 
satsning och lärande.

Men var kommer vi biomedicinska 
analytiker in i en personcentrerad vård?

Hur kan vi förhålla oss person- 
centrerat?

När du möter patienten för en 
undersökning eller provtagning 
behöver du tänka på vilken historia 
patienten har och ta del av den:

Har patienten sedan länge en 
kronisk sjukdom?

Vet patienten exakt hur sjuk- 
domen och eventuell behandling 
fungerar?

Vet hen vilka prover/undersök-
ningar som behöver göras och vad 
det gör för nytta, samt vad deras 
normalvärde är?

För en dialog även vid provtag-
ningssituationen. Du behöver lita 
på patienten. Patienten har spets- 
kompetens om sitt liv, sina förmågor 
och framför allt upplevelsen av sin 
sjukdom. Det måste även vi som bio- 
medicinska analytiker ta tillvara på.

Din roll som biomedicinsk 
analytiker är att komma med den 
unika kompetens du besitter och 
bidra med det till den bild som 
personen söker vård. Tänk helhets-
perspektiv.

Exakt vad ser du kan vara 
analyser värda att utföra?

Finns det analyser som inte är 
nödvändiga?

Vilka analyser bör prioriteras 
och är patienten införstådd varför 
dessa analyser är nödvändiga?

Är dessa analyser möjliga att 
utföra eller kan provtagningen vara 
för påfrestande för patienten?

Vi som biomedicinska analytiker 
skulle också kunna utbilda och väg- 
leda de andra professionerna i teamet 
runt patienten. För att teamet ska 
fungera på bästa sätt behöver alla 
veta varandras styrkor och kompe-
tenser, precis som med patienten.

Personcentrerad vård bygger på 
det samlade vårdteamets kompetens 
och biomedicinska analytiker bidrar 
i stor utsträckning till andra vård- 
professioners mer patientnära arbete. 
En viktig bit i personcentrerad vård 
är att din kompetens måste få ta 
plats och du måste förmedla det 
till patienten. Ha den kontakten 
och den dialogen, ta dig tiden att 
se personen. Förmedla din unika 
kunskap i kontakten med andra 
vårdprofessioner, tillsammans kan 
vi ge den bästa vården för just den 
person vi har som patient. Det är 
personcentrerad vård. 

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.

Läs mer på www.ibl-inst.se/nml-conference-2019

Utbildningskonferens

Hur rekryterar och behåller vi studenter i programmen?

Hur påverkas utbildningen av förändringar inom teknik och sjukvård?

nmlz.indd   1 2019-01-23   14:18
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ästeråsmötet var det första 
mötet vi deltog på som ett 
team och att ha med sig tre 
kollegor kändes både bra och 
lite lyxigt. Tidigare bestod 

PNA i Gävleborg av mig själv, med 
lite backning av en kollega på mik-
robiologen. Idag är vi ett team på 
tio stycken utspridda på orterna 
Bollnäs, Gävle, Ljusdal och Hudiks- 
vall. Inkluderar vi vår läkare och 
ansvarig vårdenhetschef är vi tolv 
medlemmar.

Men tillbaka till Västerås, 
mötesarrangör för 2017 var fortfa-
rande inte bokad när mötet skulle 
avslutas och frågan om att ta över 
stafettpinnen gick ut till publiken. 
Jag som aldrig kan vara tyst räckte 
upp handen och bad samtliga att 
ta med sig frågan hem för att höra 
med sin ledning om möjligheten 
att ta på sig att arrangera mötet.

Responsen blev: ”Vad bra! Då 
tar Gävleborg på sig det nästa år…”

Jag fick snabbt säga att även vi 
måste höra oss för först. Väl tillbaka 
på jobbet gick jag och min kollega 

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

Läs mer på www.kliniskkemi2019.se

SKKT

SEKTIONEN FÖRK
LIN

FY
S

Fortsätt sprida 
VÅR FILM
Hösten 2017 släppte vi 
filmen Vad gör en biomedi-
cinsk analytiker?
Filmen fick ett väldigt gott 
mottagande och vi tror och 
hoppas att vi lyckats få fler 
intresserade av biomedicinsk 
analytikeryrket.
Så här i ansökningstider, och 
resten av året förstås, får ni 
väldigt gärna sprida filmen. 
Ni hittar den på vår sektions-
sida på IBL:s webbplats.

Kontakta oss gärna om 
kurser du tycker vi ska 
arrangera eller andra saker 
sektionen borde ta tag i.  
Ni når oss på  
kliniskfysiologi.ibl@gmail.com

givande att få ta del av deras 
erfarenheter, så tack till er i 
Linköping för att vi fick komma.

Därefter följde ett möte med 
Swedish labTech, labbindustrins 
intresseorganisation. Deras jurist 
och en företagsrepresentant var 
med på mötet och vi fick med oss 
tydliga riktlinjer och vad de kunde 
hjälpa till med under resans gång.

REKRYTERING AV ARBETSGRUPPER
Då vårt team är stort och sträcker 
sig över hela regionen var en för- 
delning av arbetsuppgifterna nöd- 
vändig. En kärna av fyra personer 
med uppgift att ha ett helhetsgrepp 
om det praktiska inför mötet 
tillsattes. Till exempel bokning av 
lokaler, mat, och transporter och 
framför allt ekonomin. 

Gruppen består av tre medlemmar 
från teamet och ytterligare en person 
från organisationen. Vi hade turen 
att få ta med Madeleine Hornström 
i gruppen. Hon är en viktig nyckel- 
spelare som vårt chefstöd med erfar- 
enheter av ordna möten, dessutom 
arbetar hon dagtid och finns 
nästan alltid till hands. Vi övriga i 
gruppen har 24/7-tjänstgöring.

Utöver den lilla projektgruppen 
tillsattes tre till smågrupper med 
olika inriktningar och fokusområden. 
Första gruppens uppgift var att hitta 
och boka upp föreläsare och sätta 
samman programmet för dagarna. 
Oron över att inte fylla ut program- 
met övergick snart till bekymret 
att tiden inte räckte till. Gruppen 
har arbetat flitigt och programmet 
är i dagsläget i princip helt klart. 

Den andra gruppen fick i uppgift 
att hålla i dekorationerna kring 
mötet, mingelkväll och middag. 

Sista gruppens uppdrag var att 
planera och organisera de tävlingar 

och aktiviteter som skall äga rum 
under mötet och vid mingelkvällen. 
Den hittills största utmaningen har 
varit att boka upp en kongressbyrå, 
på grund av administrativa otyd-
ligheter inom regionen blev ärendet 
klart mycket senare än önskat. 

VIDEOMÖTEN OCH MYCKET ATT  
HÅLLA REDA PÅ
För att samtliga medlemmar i teamet 
oavsett bostadsort ska känna sig del- 
aktiga och väl insatta i planeringen 
av mötet har vi kontinuerliga avstäm- 
ningsmöten med hela gruppen. De 
mötena sker över videolänk för att 
spara både tid och miljön.

Av praktiska skäl blir många av 
personmötena mellan teamet och 
olika nyckelpersoner som anlitas 
för de olika delarna av mötesupp-
lägget lagda på team-medlemmar 
bosatta i Gävle.  Ju längre mötes-
planeringen har gått desto fler delar 
har vi upptäckt att vi måste ha koll 
på. Regler och lagar gällande sponsor- 
pengar, hur anmälningsblanketten 
skall utformas gällande allergier och 
specialkost samt vår regions policy 
gällande klimatpåverkan. Så många 
saker som vi inte hade en aning om.

Det är roligt att vi fått förtroendet 
och äran att ordna detta möte. Nu 
har de flesta pusselbitarna fallit på 
plats, och glädjen och förväntan 
får större utrymme.

Vi hälsar alla glada labbinstruk-
törer välkomna till Gavlerinken 
där mötet kommer att hållas den 
28 – 30 augusti.

Inbjudan till sponsorerna gick 
ut i februari och snart ska vi skicka 
ut vår inbjudan till deltagarna, 
förhoppningsvis är den redan ute 
när ni läser detta.

Googla på Linusdagarna 2019 
så kommer ni att hitta vår hemsida.

Att vara arrangör för ett  
stort möte för första gången
– OM ARBETET INFÖR LINUSDAGARNA 2019
Laboratoriemedicin i Region Gävleborg har aldrig tidigare arrangerat ett så stort möte som Linus-
dagarna. Tanken att stå som arrangörer av mötet väcktes under Linusdagarna i Västerås 2016.
Text: Ewa Grönvall, förväntansfull PNA-samordnare/Labbinstruktör från Gävleborg

Charlotte Gruveström in till våra 
chefer och frågade om vi kunde ta 
på oss uppgiften. Svaret blev: ”Inte 
2017, men 2018 kan ni ta det.”

Ett glädjande besked tyckte vi, 
men Linköping hade varit snabbare 
och fått mötet 2018. Även 2019 
hann bli uppbokat. 

Besvikelsen över att båda 
kommande år redan var tingade 
blev dock kortvarig då arrangörerna 
för 2019 fick förhinder och vi stod 
först på tur för att ta över. 

Samtalet då det stod klart att vi 
fick ta över Linusmötet 2019 kom 
samma dag som teamet hade hel- 
dagsmöte och vi kunde fira det 
tillsammans.

OBRUTEN MARK
Våren 2018 började arbetet med 
Linusdagarna 2019. Då vi aldrig 
har arrangerat något större möte, var 
det här obruten mark med många 
frågetecken att räta ut. Planeringen 
av Linus 2019 inleddes med ett 
studiebesök till Linköping för att 
få lite tips och råd. Det var väldigt 

Ewa Grönvall och Charlotte Gruveström 
planerar inför mötet.

Josefine Sundberg och Margareta Thorén 
Eriksson har precis tagit emot Stafett- 
pinnen på Linusdagarna 2018 i Linköping.

V



KALLELSE TILL IBL:S

ÅRSMÖTE 2019
Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ. Årsmötet väljer styrelse och andra 
förtroendevalda inom organisationen. Möteshandlingar görs tillgängliga på IBL:s 
webbplats senast en vecka innan årsmötet. Anmälan görs på IBL:s webbplats.

DATUM:
24 april 2019

PLATS:
Nya sjukhusbyggnaden Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

TID:
Kl. 16.00 (fika serveras från kl. 15.30)

ANMÄLAN
Anmälan görs på IBL:s webbplats senast 17 april

STUDIEBESÖK INNAN ÅRSMÖTET
Kl. 14.00 finns möjlighet till studiebesök på Karolinska Universitetslaboratoriet.

SAMTLIGA NOMINERINGAR 
FINNS PÅ NÄSTA UPPSLAG

årsmöte2.indd   1 2019-03-22   14:56

Utbildningen syftar till att ge dem som har en ut-
ländsk examen inom biomedicinsk laboratorieveten-
skap eller närliggande områden möjlighet att via 
Socialstyrelsen erhålla svensk legitimation som 
biomedicinsk analytiker.

Den kompletterande utbildningen omfattar 90 hp 
(3 terminer) och har den svenska biomedicinska 
analytikerns yrkesområde i fokus.

BEHÖRIGHET 
Kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven 
för grundläggande behörighet för högskolestudier 
(svenska 3 och engelska 6) samt en utländsk kandidat-
examen, alternativt en avslutad 2-årig eftergymnasial 

utbildning, med inriktning mot biomedicinsk labora-
torievetenskap eller motsvarande.

Tidigare utbildning ska, förutom biomedicinsk 
laboratorievetenskap, inkludera anatomi, fysiologi, 
kemi och biokemi motsvarande minst 40 hp tillsam-
mans. 

60 PLATSER
Totalt kommer 60 platser erbjudas i landet och 
utbildningen ges vid fyra lärosäten: 
Göteborgs universitet
Högskolan Kristianstad
Linköpings universitet
Uppsala universitet

KOMPLETTERINGSUTBILDNING
för biomedicinska analytiker med utländsk examen

SÖK SENAST  
15 APRIL 2019

VIA  
ANTAGNING.SE
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
På årsmötet 24 april väljs IBL:s styrelse, sektionernas styrelser samt revisorer.  
Alla uppdrag har mandatperioder på två år. Här presenteras valberedningens förslag.

NOMINERADE TILL IBL:S STYRELSE
MAYSAE  
QUTTINEH

NYVAL
Ordförande 

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

”Jag tror på vår vision ”Att få Sveriges 
biomedicinska analytiker att växa 
– en profession som gör skillnad”. 
Genom att bygga upp vår kursverk- 
samhet ökar vi kompetensen bland 
våra medlemmar och med det kommer 
yrkesstolthet och förmågan att göra 
det bättre för dem vi finns till för.

Jag vill skapa ännu mer värde för 
våra medlemmar och bli den 
självklara organisationen för 
biomedicinska analytiker. Genom ett 
större engagemang kan vi göra 
mycket tillsammans.”

ELISABETH 
WIKLUND'

NYVAL

Ledamot 

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

”Som omvårdnadsansvarig och 
biomedicinsk analytiker har jag ett 
övergripande ansvar för utbild-
ningsfrågor samt kompetens inom 
biomedicinsk laboratorievetenskap, 
områden jag brinner för. Biomedicin-
ska analytiker bär på unik och gedi-
gen kompetens som vi måste ta vara 
på, något jag vill lyfta. Samhället och 
vården behöver den, och efterfrågan 
är stor. Laboratoriet är ett nav och 
en förutsättning för vården. Därför 
är det viktigt att synliggöra yrket och 
vår roll i samhället.”

JENNIFER  
ARNQVIST 

OMVAL
Ledamot 

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

”Jag ser ett behov av att lyfta bio- 
medicinska analytikerprofessionen i 
samhället, bland politiker och andra 
professioner i sjukvården. Jag ser 
att den bästa kanalen för det är 
IBL där biomedicinska analytiker 
kan samlas oberoende facklig 
tillhörighet.

Jag hoppas att vi nästa mandat-
period ska kunna undersöka och öka 
informationen till gymnasieelever 
om professionen inför ansökan till 
universitet, samt att processen att 
kartlägga och utforma nationella 
specialistutbildningar kan påbörjas.”

ANDREAS 
MALMGREN

NYVAL
Ledamot 

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

”Jag vill fortsätta arbetet för inrät-
tande av en reglerad specialist-
utbildning men även med andra 
frågor såsom utbildningsmöjligheter, 
kompetensutveckling och olika 
karriärvägar. Genom att vara en del 
av IBLs styrelse hoppas jag kunna 
inspirera andra biomedicinska 
analytiker runt om i landet att ta del 
av det viktiga arbete som görs och 
alla de aktiviteter och kurser som 
anordnas.”

JORGE HERNÁNDEZ  

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

”Jag vill engagera mig i IBL för att bidra till att utveckla professionen biomedicinsk analytiker! Sedan yrket blev legitimerat 2006 har 
det inte skett någon utveckling av samma magnitud. Det är dags att ta nästa kliv in i framtiden och kvalitativt uppåt. IBL ska driva 
frågan om specialistutbildning, agera för bättre arbets- och lönevillkor och att biomedicinska analytiker ska bli den yrkesgrupp som 
är bäst rustad att utföra patientanalys/patientundersökningar genom rekommendation eller krav från Socialstyrelsen”

VICTORIA  
HELDESTAD  
LILLIESKÖLD 

NYVAL
Ledamot 

 

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

"Jag vill att IBL ska fortsätta synlig-
göra yrket och vår viktiga roll i  
vårdkedjan. Vi är tyvärr väldigt  
osynliga. Det behövs flera specialist-
utbildningar inom både laboratorie-
medicin och klinisk fysiologi. Många 
har idag komplicerade arbets-
uppgifter, med svarsskrivning och 
signering vilket måste synliggöras 
och prioriteras."

NOMINERADE TILL SEKTIONEN FÖR KLINISK FYSIOLOGIS STYRELSE
ULRIKA  
JOHANSSON 

OMVAL

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

“Jag vill engagera mig i sektionen 
för att jag vill lyfta fram vårt fantas-
tiska yrke och särskilt inriktningen 
Klinisk fysiologi, som troligtvis är 
ännu mer okänt bland allmänheten 
än laboratoriemedicininriktningen. 
Det är viktigt att vi syns mer så att vi 
kan rekrytera fler till utbildningarna 
och därigenom får fler kollegor 
runtom i Sverige. Vårt yrke är livs-
viktigt!”

ANDREAS 
MALMGREN

OMVAL
Ordförande/sam-
mankallande 

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

"Jag hoppas att vi kan få ihop ett 
rikstäckande nätverk mellan våra 
klinisk fysiologiavdelningar för att 
tillsammans kunna driva och arbeta 
med aktuella frågor som rör vår 
profession såsom karriärvägar och 
utbildningsfrågor. Ett realistiskt mål 
är att sektionen ska kunna erbjuda 
2-4 kurser per år vilka våra med-
lemmar efterfrågar för att öka och 
utveckla sin kompetens.”

NOMINERADE TILL SEKTIONEN FÖR KLINISK KEMI OCH TRANSFUSIONSMEDICNS STYRELSE
EWA  
MARTIN 

OMVAL

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

"Jag tycker fortfarande att det är 
viktigt att synliggöra vår profession 
genom att vara aktiv i till exempel 
sociala medier. Vi ska vara delaktiga 
vid olika möten tillsammans med 
IBL samt dela ut stipendier till våra 
medlemmar som annars kan ha svårt 
att få kompetensutveckla sig."

ANNA-LENA 
HENRIKSSON

OMVAL
Ordförande/ 
sammankallande 

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi, 
sektionssamordnare Preanalys/ laborato-
rieinstruktör, Östersunds sjukhus.

”Biomedicinska analytiker har idag 
svårt att vara med på kurser och 
annat inom disciplinerna. Jag vill ge 
fler möjlighet genom bra innehåll 
på kurser och ge bidrag i ett kärvt 
ekonomiskt läge. Jag vill samarbeta 
med IBL för att påverka utbildningen 
till det bättre, så att inskolningen av 
nyutbildade blir kortare och bättre 
då kommande pensionsavgångarna 
gör att nyutbildade behövs i verk-
samheterna snabbare.”

EWA  
GRÖNVALL

OMVAL

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi, 
Gävle sjukhus.  

”Det är viktigt att vi på Klinisk kemi 
och transfusionsmedicin har en 
kanal att påverka i, att små labora-
torier inte glöms bort. Vi utgör trots 
allt den största delen verksamma 
biomedicinska analytiker. Jag önskar 
att vi kan få att fler att utbilda sig till 
biomedicinska bnalytiker så att våra 
Lab kan få lite luft för utveckling. 
Befintlig personal sliter hårt idag.”

MAUD  
ANDERSSON

OMVAL

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

”Jag vill jobba för möjligheten 
att specialisera sig inom något 
ämnesområde och därmed få ett 
utökat ansvar. Vad krävs för att bli 
specialist- eller specialbiomedicinsk 
analytiker och finns den titeln på alla 
labb? Hur benämner man de olika 
funktionerna på labb: sektionsledare, 
funktionsansvariga med mera och 
hur ser det ut nationellt?”

NOMINERADE  
TILL  
REVISORER 

ORDINARIE

Kristina Malm Jansson

Anne Lindgren Berndt

SUPPLEANTER

Bianca Bugge

Michelle Dobos Sandell

IBL:S AGENDA IBL:S AGENDA 
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GABRIELLA 
LILLSUNDE 
LARSSON 

OMVAL
Ledamot 

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

"Jag vill fortsatt engagera mig i 
IBL eftersom det är viktigt att det 
finns en professionsförening som 
arbetar för biomedicinska analytiker. 
Vi behöver jobba tillsammans som 
yrkeskår för att kunna påverka 
i viktiga frågor som exempelvis 
reglerad specialistutbildning. Jag 
hoppas att IBL under den kommande 
mandatperioden växer som organi-
sation och att vi, tillsammans med 
våra medlemmar, får biomedicinska 
analytiker att växa."

KARIN  
OLANDER   

NYVAL
Ledamot 

 

Leg. biomedicinsk analytiker.
Huvudhandledare,
Laboratoriemedicin Dalarna.

”IBL är en organisation som har stor 
potential att utveckla Biomedicinska 
analytiker som profession. Till- 
sammans kan vi marknadsföra vår 
kompetens och hjälpa till så att vi hela 
tiden ligger i framkant vad gäller den 
kunskap vi behöver. Vi bör hela tiden 
sträva efter att en specialistutbildning 
blir en del i vår karriär. Jag kan tillföra 
IBLs styrelse erfarenhet av praktiskt 
laboratoriearbete, studenthandled-
ning, kursverksamhet samt lång 
erfarenhet och bred kunskap inom 
mitt huvudområde hematologi.”

ÖVRIGA NOMINERADE

ALENA  
LAGUMDZIJA    

NYVAL
Ledamot 

 

PhD, Leg biomedicinsk analytiker
KUL24sju, Karolinska Universitets- 
laboratoriet. 

”Med min erfarenhet och 
engagemang, skulle jag vilja driva 
fram frågor inom laboratorieveten-
skap med betoning på nytänkande, 
legitimation, skyddade arbetsupp- 
gifter, tydlighet, produktivitet, rättvisa 
och ökad kompetens. Viktiga frågor 
för IBL att driva är skyddade 
arbetsuppgifter för legitimerade 
biomedicinska analytiker, 
specialistutbildning, hur man kan 
lyfta upp disputerade biomedicinska 
analytikers kompetens och 
kunskaper inom olika verksamheter 
och forskningsmiljöer.”

JENNY  
FAHLÉN  

NYVAL

Leg biomedicinsk analytiker,  
Fysiologavdelningen, Östersunds sjukhus

"Jag vill försöka hjälpa till att synlig- 
göra vårt yrke och hitta möjligheter 
för oss biomedicinska analytiker att 
utveckla vår profession. Vi behöver 
skapa oss en samlad bild över vilket 
behov det finns av vidareutbildning  
i landet. Behovet kan se olika ut 
beroende vilken arbetsplats det 
gäller.”
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KURSER KURSER

KURS I  
URINSEDIMENT
Kursen riktar sig till biomedicin-
ska analytiker som arbetar med 
urinsediment och vill höja sin 
kompetens inom området. 
Kursen tar bland annat upp 
njurens anatomi, fysiologi och 
njuranalyser. Vi tittar gemen-
samt på sediment och olika fynd 
och tar upp fallbeskrivningar 
med gemensam reflektion. 
Dagen avslutas med några nya 
fall som har intressanta slutled-
ningar. 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,  
Stockholm

SISTA ANMÄLNINGSDAG 15 augusti

PRIS  4 300 kr, Medlem i IBL 3 300 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 labb- 
perspektiv. Vi kommer att ta upp:

• preanalys
• antikoagulationsbehandlingar 

(gamla och nya)
• trombocytens roll
• trombocytsjukdomar
• heparininducerad trombo- 

cytopeni (HIT)
• trombossjukdomar
• och patientnära analysverksamhet 

(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.

HÄNDELSEANALYS 
Utbildningen är till för dig som vill bli analysledare för händelseanalyser. En 
händelseanalys kan utföras när en händelse inträffat som medfört att en patient 
har kommit till allvarlig skada, eller kunde ha skadats allvarligt i vården. Analysen 
ger kunskap om hur och varför händelsen inträffade. Den ger även information 
om vilka åtgärder som behövs för att förhindra att liknande händelser upprepas. 
I händelseanalysen ingår även att följa upp resultaten och sprida dem i verksam-
heterna. Kursen belyser systemsyn och individsyn, MTO-perspektiv och 
samband mellan patientsäkerhet och arbetsmiljö. Metoden för händelseanalys är 
inspirerad av Root Cause Analysis (RCA) och du får utbildning i hur man arbetar 
sig genom verktyget för att förbättra verksamheten. 

Utbildningen är till för dig som vill bli analysledare för riskanalyser. Riskanalys 
används i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet. Syftet är att identifiera risker 
och riskernas orsaker, och föreslå åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna 
för avvikelser och tillbud. En riskanalys höjer också riskmedvetenheten. En 
riskanalys kan göras för att identifiera risker i en befintlig verksamhet eller inför 
en förändring av verksamheten. Metoden för riskanalys är inspirerad av metoden 
Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA). Kursen belyser systemsyn 
och individsyn, MTO-perspektiv, resiliens och risktänkande och hur man proak-
tivt arbetar sig igenom verktyget för att förbättra nya eller befintliga processer.

Kvalitetskurs för 

KVALITETS- 
ANSVARIGA 
Under hösten planerar IBL 
att hålla två kvalitetskurser 
som vänder sig till kvalitets-
samordnare och kvalitetsan-
svariga inom samtliga 
discipliner. Det kommer vara 
mycket tolkning av standar-
der (främst ISO 15189 och 
ISO 17025) och arbetssätt för 
att uppfylla kraven. Sakkun-
niga föreläsare kommer att 
genom teori och reflektioner 
ge fördjupad kunskap inom 
olika områden. 
Del 1 kommer att handla 
om om det systematiska  
patientsäkerhetsarbetet:
• hantering av klagomål
• korrigerande och före- 

byggande åtgärder
• att jobba med ständiga 

förbättringar
• utvärdering och revisioner 

av arbetsmiljö och patient-
säkerhet.

Del 2 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 under-

sökningsresultat
• postanalytiska processer
• hantering av information 

till kund/patient och 
internrevisioner.

KURSANSVARIG  Maysae Quttineh
DATUM  5 juni 2019
PLATS  Jönköping  

ANTAL DELTAGARE  Max 20 deltagare
Sista anmälningsdag: 22 maj 2019
PRIS  4 300 kr. Medlem i IBL 3 300 kr.

KURSANSVARIG Maysae Quttineh

DATUM 29 maj 2019

PLATS Jönköping  

ANTAL DELTAGARE Max 20 deltagare

SISTA ANMÄLNINGSDAG  10 maj 2019

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

RISKANALYS OCH RISKBEDÖMNING

Tre frågor till Cleo Dioszegi

som gått kursen Handleding  
under verksamhetsförlagd utbildning
HUR SAMMANFATTAR DU DINA INTRYCK FRÅN KURSEN?
– Det var intressant och lärorikt, och jag fick många bra och användbara tips. Jag uppskattar sättet 
kursen var upplagd på.

VAD VAR DET VIKTIGASTE DU LÄRDE DIG?
– För studenternas bästa lärande är det viktigt hur handledaren bemöter studenten, på vilket sätt 
informationen och kunskapen förs vidare. Det finns olika inlärningsstilar som handledaren får vara 
uppmärksam på för att fånga studenten i sitt lärande. Samt att det är viktigt att studenten får tid för 
reflektion varje dag för att fördjupa de kunskaper som hämtats in under dagen.

SKULLE DU REKOMMENDERA ANDRA STUDENTHANDLEDARE ATT GÅ DEN HÄR KURSEN?
– Jag tycker att kursen ger användbara redskap som man kan ha nytta av som handledare, och 
nyttiga tankeställare som är viktiga att tänka på när man har hand om studenter. Jag skulle absolut 
rekommendera andra studenthandledare att ta del av den här informationen. Jag tycker också att det 
är viktigt att sprida de kunskaper vi har fått bland våra kollegor som kommer träffa studenter. För 
bättre förståelse och för att effektivt överlämna de kunskaper man har samlat på sig under åren.

”Det är viktigt att studenten får tid för reflektion varje dag för 
att fördjupa de kunskaper som hämtats in under dagen.”

OBS!  
NYTT DATUM



Utan BMA 
stannar hälso-  
och sjukvården

Naturvetarna lyfter 
biomedicinska  
analytiker

 

 
 

Bli
medlem!

SMSa
”MEDLEM”

till 71 550

10-12 APRIL
Avancerad kurs i cellmorfologi
Stockholm

11 APRIL 
Equalis användarmöte
Proteinanalyser

15 APRIL 
Internationella biomedicinsk 
analytikerdagen

24 APRIL
IBL:s årsmöte
Stockholm

29 MAJ
Kurs i riskanalys och  
riskbedömning
Jönköping

5 JUNI
Kurs i händelseanalys
Jönköping

5-6 SEPTEMBER
Koagulationskurs
Göteborg

18 SEPTEMBER 2019
Kurs i urindsediment
Stockholm

10-12 SEPTEMBER
Höstmöte i klinisk kemi
Västerås

25-26 SEPTEMBER
NML utbildningskonferens
Borås

10 OKTOBER 
Equalis användarmöte
Patientnära nanalyser

HÖSTEN 2019
Kvalitetskurs för  
kvalitetsansvariga

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2019

KALENDARIUM

NÄSTA NUMMER AV

Kommer 10 juni 2019



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

  Snabb diagnostik när det betyder som mest

  Resultat på 20 min*

  * För positiva resultat med endast Flu eller endast RSV testning.

  Xpert® Xpress Flu/RSV 

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

Diagentec_Xpress_Flu_RSV_annonse.indd   1 06.03.2019   16:14


