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LEDARE

SÅ ÄR VI INNE I 2019. 2018 var fyllt med spännande kurser, nätverkande 
och planerande. IBL började 2018 med att följa den interpellation som 
debatterades i riksdagen av Helene Hellmark Knutsson och Lena Asplund. 
Interpellationen ifrågasatte en utredning om tillgång och behov av 
specialistsjuksköterskor. Varför var biomedicinska analytiker exkluderade 
medan barnmorskor och röntgensjuksköterskor var inkluderade? Däri-
från kunde vi ta med oss att det är en del arbete kvar för att få samhället 
att se biomedicinska analytikers viktiga roll. 
 Vi firade internationella biomedicinsk analytikerdagen 15 april. Där bad 
vi er medlemmar att komma med bidrag att dela på IBL:s sociala medier. 
Vi fick in många bidrag och det var väldigt uppskattat att dela och sprida 
vår yrkesstolthet. 
 IBL deltog på IFBLS-kongressen i Florens där Anne Lindgren Berndt 

valdes till president för IFBLS. 
Vi tror att hon kommer bidra 
med mycket gott till vår  
profession.

  Strax därefter arrangerade IBL 
Diagnostikforum tillsammans 
med Karolinska Universitets- 
laboratoriet. Det var en intensiv 
konferens med mycket matnyttigt 

kring biomedicinska analytikers roll och kompetensförsörjning i framtidens 
laboratorium. Under året har IBL arrangerat en rad kurser som vad vi 
förstått på medlemmarna har varit väldigt uppskattade. Vi har genomfört 
enkäter bland våra medlemmar, både studenter och yrkesverksamma, 
med frågor om kompetens och utbildning. 
 Nyligen har vi jobbat med att utse Årets biomedicinska analytiker 
2018. En nominering är ett värdigt sätt att höja någon som gjort något 
extra för professionen och ett tillfälle för stolthet. En stolthet för sin 
kompetens och sin profession. Det om något vill jag  
skicka med er in i 2019. Var stolta över er unika 
kompetens och var stolta för den viktiga pusselbit  
ni är inom diagnostik och forskning.
 Det ser jag fram emot 2019. Jag vill fortsätta arbeta 
för att lyfta detta fantastiska yrke och vara stolt över 
det jag bidrar med och den kunskap och kompetens 
jag besitter. Jag vill jobba vidare för att visa bio- 
medicinska analytikers viktiga plats i samhället.  
Jag vill få fler att känna yrkesstolthet och inse sitt  
värde, för biomedicinska analytiker är mycket värda!

Ansvarig utgivare Agneta Colliander

Redaktör Marcus Rehnberg
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Jag vill fortsätta arbeta för att lyfta detta fantastiska yrke

”Var stolta över er unika  
kompetens och var stolta för 

den viktiga pusselbit ni är inom 
diagnostik och forskning.”

Jennifer Arnqvist
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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.



4 LABORATORIET  Nr 1 • 2019

LABORATORIET Nr 1 • 2019

Vetenskap 6

Medlemsenkät 2018 14

Etik 22

Nytt från sektionerna 25

Årets biomedicinska analytiker 2018 26

Vi summerar 2018 28

Årets studenthandledare 2018 30

Kurser 32

Kalendarium 34

INNEHÅLL

VETENSKAP SID. 6      

TORKADE BLODFLÄCKAR PÅ FILTERPAPPER OCH  
MONITORERING AV ANTIEPILEPTISKA LÄKEMEDEL  
HOS BARN OCH UNGA
Provtagning i hemmet kan snart vara verklighet för barn och 
unga med epilepsi.

RESEBERÄTTELSE SID. 18      

DET SENASTE INOM TRANSFUSIONSMEDICIN
IBL:s stipendiat Åsa Hellberg skriver om AABB:s möte i Boston.

UTMÄRKELSER SID. 30   

”ALLA STUDENTER ÄR OLIKA  
OCH KRÄVER HANDLEDNING 
 PÅ OLIKA SÄTT”
Årets studenthandledare 2018 är utsedd.

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.



LABORATORIET  Nr 1 • 2019

VETENSKAPVETENSKAPVETENSKAP

7

Sverige finns det cirka 10 000 barn med epilepsi-
diagnos. Föräldrar som har barn med epilepsi är 
en grupp som uttryckt att det skulle vara av stor 
nytta för dem att kunna utföra provtagning i 
hemmet istället för att behöva åka till ett sjukhus 

eller en mottagning. För att kunna övervaka barnens 
läkemedelsbehandling och ställa in en lämplig dos 
behöver man i vissa fall ta täta koncentrationsprover 
och provet måste tas på morgonen, innan morgondo-
sen (Verrotti et al. 2011). Barn och unga med epilepsi 
som också har en tilläggsdiagnos som till exempel 
autism, ADHD eller en kognitiv nedsättning kan bli 
extra oroliga i sjukhusmiljöer och när vardagliga 
rutiner bryts. Vi ville undersöka om det skulle vara 
möjligt för denna grupp (barn och unga med epilepsi 
och deras vårdnadshavare) att i framtiden själva ta 
proverna i hemmet.

FÖRDELAR MED FILTERPAPPERMATRISEN
Bloddroppar från nyfödda har sedan 1960-talet 

samlats på filterpapper för screening av medfödda 
metabola sjukdomar (Guthrie & Susi 1963). Filter- 
papper med torkat blod (Bild 1) är en matris som har 
många fördelar jämfört med traditionella blodprover. 
Små läkemedelsmolekyler (<900 Dalton) är ofta mer 
stabila på filterpapper än i färskt blod och pappret är 
lätt att transportera och kan förvaras i rumstempera-
tur vilket underlättar för förvaring och provflöde på 
laboratoriet. Risken för blodsmitta är liten och små 
volymer av blod krävs. Dessutom kan det bli möjligt 
för patienter att själva ta blodprover på filterpapper i 
hemmet. Proven kan sedan skickas med vanlig post 
till laboratoriet.

UTVECKLING AV LC-MS/MS-METODER FÖR  
KONCENTRATIONSMÄTNING
En av de grundläggande frågeställningarna var om  
det gick att mäta korrekta koncentrationer av några 
utvalda epilepsiläkemedel från blod som droppats på 
filterpapper. En bloddroppe innehåller endast 20-50 µl 

Torkade blodfläckar på filterpapper 
och monitorering av  

ANTIEPILEPTISKA  
LÄKEMEDEL  

hos barn och unga

Projektet Dried blood spots; possibilities as alternative matrix in therapeutic  
drug monitoring for patient care and clinical research undersöker möjligheten för barn och 

unga med epilepsi att ta nödvändiga blodprover i hemmet. Egen provtagning i hemmet skulle 
underlätta på flera plan, inte minst för patienter som har långt till sjukhus eller känner  

sig obekväma i sjukhusmiljö, och studien ger gott hopp om att det snart kan bli verklighet.
Text: Camilla Linder

I

Bild 1. Uppsamling av bloddroppar på filterpapper. 
Foto: Johanna Linder
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KVALITET PÅ PROVTAGNINGEN?
I studien jämfördes också kvaliteten på provtagningen 
mellan föräldrar och sjuksköterskor. Föräldrarna hade 
lärt sig provtagningstekniken med hjälp av en instruk-
tionsvideo (www.youtube.com/watch?v=LpJeyfoWsgA) 
och ett utbildningstillfälle med stöd av sjuksköterska. 
Resultaten visade att föräldrarna hade lyckats minst 
lika bra som sjuksköterskorna med provtagningen 
(8% av sjuksköterskornas provtagning förkastades 
jämfört med 2,3% av föräldrarnas, ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna). 

FRAMTIDSPERSPEKTIV
Barn och unga med epilepsi och läkemedelsbehandling 
kan snart få möjlighet att ta prover för koncentrations- 
mätning i sin hemmiljö. Detta kan underlätta vardagen 
för många familjer och ge en möjlighet till ökad 
följsamhet och intresse för läkemedelsbehandlingen. 
Patienter som har svårt att förflytta sig eller har långa 
geografiska avstånd till sjukhus eller mottagning är en 
annan grupp som skulle kunna erbjudas provtagning  
i hemmet. Ur en biomedicinsk analytikers perspektiv 
är forskningsprojektet starkt knutet till det vi bio- 
medicinska analytiker är experter på, att ta ansvar för 
och utveckla hela kedjan från korrekt provtagning till 
ett pålitligt svar. 

HANDLEDARE I PROJEKTET:
Anton Pohanka, Lars L Gustafsson, Pia Bastholm-
Rahmner och Olof Beck.

REFERENSER:
Guthrie, R. & Susi, A., 1963. A simple phenylalanine method for detecting 
phenylketonuria in large populations of newborn infants. Journal of the 
american academy of pediatrics, 32, pp.338–343.

Linder, C. et al., 2015. A LC – MS / MS method for therapeutic drug monito-
ring of carbamazepine , lamotrigine and valproic acid in DBS. Bioanalysis, 
7(16), pp.2031–2039.

Linder, C. et al., 2018. Carbamazepine, lamotrigine, levetiracetam and 
valproic acid in dried blood spots with liquid chromatography tandem 
mass spectrometry; method development and validation. Journal of 
Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life 
Sciences, 1072.

Linder, C. et al., 2016. Comparison between dried blood spot and plasma 
sampling for therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs in children 
with epilepsy: A step towards home sampling. Clinical Biochemistry. Avai-
lable at: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S000991201630385X.

Velghe, S., De Troyer, R. & Stove, C., 2017. Dried blood spots in therapeutic 
drug monitoring and toxicology. Expert Opinion on Drug Metabolism and 
Toxicology, 14(1), pp.1–3. Available at: https://doi.org/10.1080/17425255.20
18.1414181.

Verrotti, A. et al., 2011. Pharmacotherapy for children and adolescents with 
epilepsy. Expert opinion on pharmacotherapy, 12(2), pp.175–94. Available 
at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21208135.

Wagner, M. et al., 2016. The use of mass spectrometry to analyze dried 
blood spots. MASS SPECTROMETRY REVIEWS, 35(3), pp.361–438.

Resultat från jämförelse av uppmätta koncentrationer, plasma jämfört med blodfläckar på filterpapper

Läkemedel: Karbamazepin Lamotrigin Levetiracetam Valproat

Antal jämförelser 33 48 39 70

Uppmätt medelkoncentration, blodfläckar på filterpapper (µg/ml) 6,2* 5,8 8,87 77,9*

Uppmätt medelkoncentration, plasma (µg/ml) 6,3 5,38 9,29 77,2

Medelavvikelse i % (standardavvikelse) 0,71(12,2) 5,35(15,7) -0,70(16,7) 0,69(11,7)

Antal avvikelser utanför ±20% 4 12 10 5

* Värden är angivna som estimerat plasmavärde

VETENSKAPVETENSKAPVETENSKAP

blod, och denna mängd späds ut 10-20 gånger under 
extraktionen och endast några µl av detta extrakt 
används för analys i ett LC-MS/MS-instrument. 
Jämfört med plasmaanalys där man tar 50-100 µl 
plasma som späds ut till dubbel mängd så inser man 
att det krävs känsliga instrument för att analysera 
torkat blod på filterpapper. De senaste 10-15 åren har en 
snabb utveckling inom masspektrometriområdet gjort 
det möjligt att med precision och riktighet detektera 
och kvantifiera mycket låga koncentrationer av olika 
ämnen (Wagner et al. 2016). Läkemedelslaboratoriet 
(inom funktionsområde klinisk farmakologi) på  
Karolinska Universitetssjukhuset har en lång tradition 
av att sätta upp vätskekromatografi-masspektrometri-
metoder (LC-MS/MS). En metod för tre antiepilep-
tiska läkemedel utvecklades och validerades med 
filterpapper som matris (Linder et al. 2015). Senare 
utvecklades metoden för att anpassas mer till rutin- 
laboratoriets analyser och ytterligare ett epilepsi- 
läkemedel lades till (Linder et al. 2018).

HEMATOKRIT OCH VOLYMPÅVERKAN
En viktig del i valideringen har varit att undersöka 
huruvida olika volymer i bloddropparna samt olika 
hematokritvärden skulle kunna påverka den uppmätta 
koncentrationen. Tidigare studier har visat att fram- 
för allt hematokrit kan påverka koncentrationen som 
mäts i helblod. Ett högt hematokrit kan falskt ge för 
hög koncentration eftersom blodet är mer visköst och 
blodfläcken på pappret blir mindre än vid lågt  

hematokrit (Velghe et al. 2017). Vi kunde visa att 
effekten av hematokrit och olika volymer i blod- 
dropparna inte påverkade uppmätt koncentration  
så mycket så länge patienter har normal hematokrit 
och volymen av bloddropparna är mellan 15-50 µl. 
Volymen på droppen kan kontrolleras genom att 
mäta arean på inskannade droppar.

JÄMFÖRELSE MELLAN KONCENTRATIONER I PLASMA  
OCH BLOD PÅ FILTERPAPPER
Läkemedelskoncentrationer i plasma och i helblod 
behöver inte vara lika utan beror på hur läkemedlet 
fördelar sig mellan plasman och de röda blodcellerna. 
Därför jämfördes plasmavärden och blodfläcksvärden 
från 46 barn med epilepsi. Sjuksköterskor samlade 
bloddroppar på filterpapper parallellt med kapillära 
prover för att mäta koncentrationen i plasma samt 
hematokrit (Linder et al. 2016). För två av läkemedlen 
behövdes blodfläckskoncentrationerna multipliceras 
med en faktor för att kunna användas parallellt med 
plasmavärden vid behandling. I nästa studie var det 
föräldrarna själva som tog prover på sina barn (n=93). 
Slutsatserna från denna jämförelsestudie med resultat 
från två studier (190 prover för jämförelse) var att 
överensstämmelsen mellan de två matriserna (plasma 
och torkat blod på filterpapper) var acceptabel. En 
klinisk bedömning av alla koncentrationer visade att 
endast fyra koncentrationer (av 190) hade gett upphov 
till olika klinisk bedömning (in manuscript).

Camilla Linder
Doktorand på institutionen för 
laboratoriemedicin, Karolinska 
Institutet, biomedicinsk analyti-
ker på läkemedelslaboratoriet, 
klinisk farmakologi, Karolinska 
Universitetssjukhuset
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”Det är alltid viktigt 
att skriva ett bra cv”
– trots bristen på biomedicinska analytiker
Biomedicinsk analytiker är ett bristyrke och konkurrensen om jobben är liten på både kort och 
lång sikt i de flesta delar av landet enligt Arbetsförmedlingens prognoser. Behöver man ändå 
anstränga sig för att skriva ett bra cv och jobbansökan? Laboratoriet har pratat med Josefin 
Sederlin, rekryteringspartner på Karolinska Universitetssjukhuset, och Maria Forsblom,  
sektionschef på klinisk kemi och KUL 24Sju på Karolinska Universitetslaboratoriet. Båda  
har stor vana av rekrytering och av att läsa ansökningar från biomedicinska analytiker.
Text: Marcus Rehnberg

BIOMEDICINSK ANALYTIKER ÄR ETT 
BRISTYRKE, ÄR DET ÄNDÅ VIKTIGT 
MED BRA CV OCH ANSÖKAN?
Josefin Sederlin (JS): Det är alltid 
viktigt att skriva ett bra cv. De som 
rekryterar till ett bristyrke vill liksom 
alla andra anställa de bäst lämpade 
kandidaterna. Om det uppstår 
konkurrens så är cv:t det första steget 
att visa upp sig med. Med ett bra 
cv så känner mottagaren förhopp-
ningsvis att den här personen måste 
jag bara få ett möte med! Se cv:t 
som en kontaktannons eller första 
dejt, det är inte säkert att ni blir 
tillsammans även om det bara finns 
en att välja på. Det gäller att ge ett 
bra första intryck!

Maria Forsblom (MF): Att bio- 
medicinsk analytiker är ett bristyrke 
gör att många verksamheter redan 
går med flertalet vakanser. Det gör 
det ännu viktigare att rekrytera rätt 
person eftersom man då är ännu 
mer beroende av ett välfungerande 
team. En dåligt skriven ansökan 
signalerar inte till mig som rekry-
terande chef att jag hittat den 
person som jag söker, snarare tvärt- 
om. Sannolikheten är stor att den 
ansökan sållas bort redan i första 
urvalsprocessen.

KAN MAN SÅLLAS BORT PÅ GRUND 
AV EN DÅLIG ANSÖKAN, ÄVEN OM 
MERITERNA ÄR DE RÄTTA?
JS: I första hand ser man till merit- 
erna, men en sämre ansökan i 
konkurrens med bättre gör dina 
förutsättningar sämre inför ett första 

möte i rekryteringen. Om du inte 
lyckas visa dina meriter överskådligt 
så kan mottagaren missa att du är 
den rätta kandidaten, så det är risk- 
fyllt att skicka in en dålig ansökan. 
Den kan även ge intrycket att du 
inte är så intresserad av tjänsten.

MF: Ja. Om man till exempel 
skickat med ett personligt brev som 
uppenbart är skrivet för en annan 
tjänst än den man sökt. Det har hänt 
flera gånger att jag fått ett bra cv 
men sedan mötts av ett personligt 
brev där den sökande uttrycker 
hur gärna han eller hon vill jobba 
inom en helt annan verksamhet. 
Det är inget som imponerar.

OM VI VÄNDER PÅ DET, KAN EN BRA 
ANSÖKAN VÄGA UPP BRISTER I TILL 
EXEMPEL ERFARENHET?
JS: Ja, absolut. Lyckas man väcka 
intresse genom att berätta vad man 
kan tillföra organisationen och varför 
man ska anställa just hen så finns 
stora möjligheter att väga upp brister 
i erfarenhet. Det handlar ju ofta 
inte bara om hur länge man arbetat 
inom ett visst område, utan om 
hur man faktiskt hanterar att lösa 
arbetsuppgifter i framtiden.

MF: Absolut. När jag läser en 
ansökan bildar jag mig samtidigt 
en första uppfattning om personen 
och det ”första intrycket” grundar 
sig inte bara på tidigare erfarenheter 
och formella kompetenser. Det 
handlar också om hur man dispo-
nerat sin ansökan, hur man formu- 
lerat sig och vad man väljer att 
berätta. Är man nyutexaminerad får 

de faktorerna ännu större betydelse. 
Med en snygg och prydlig ansökan 
är det mer troligt att jag som chef 
får en positiv bild eftersom jag  
blir mer benägen att tillskriva den 
sökande positiva egenskaper som 
noggrann, strukturerad och profes- 
sionell. Talar man dessutom om 
varför man söker den aktuella 
tjänsten, vad man har för ambitioner 
och på vilket sätt man tror sig kunna 
bidra till verksamheten så har man 
en väldigt bra utgångspunkt.

JÄMFÖRT MED ANDRA YRKES- 
KATEGORIER, HUR ÄR BIO- 
MEDICINSKA ANALYTIKER PÅ  
ATT SKRIVA ANSÖKNINGAR?
JS: Generellt är ansökningar från 
biomedicinska analytiker mer detal- 
jerade när det gäller medicinsk 
kunskap. När det kommer till att 
beskriva sina egenskaper och vad 
man kan tillföra så finns det många 
andra grupper som har en mer 
säljande approach. Det kan man 
tänka på lite mer som biomedicinsk 
analytiker, att lyfta fram egenskaper 
som att kunna driva projekt och 
att vara en god ledare. Det kan 
göra dig ännu mer intressant för 
tjänsten. Ofta finns det utveck-
lingsvägar som du kanske inte vet 
om när du skickar din ansökan.

ÄR DET VANLIGT ATT EN ANSÖKAN 
OCH EN INTERVJU GER HELT OLIKA 
BILDER AV EN PERSON?
JS: Det händer då och då att cv 
och intervju ger helt olika bild av 
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en person. Då väger den person-
liga intervjun tyngst och det är 
viktigt att rekryteraren har gjort  
en djupgående bedömning av 
kandidaten. Det kan hända att 
man över- eller undersålt sig själv  
i cv:t och i båda fallen är det 
viktigt att få fram rätt bild. Det 
händer att cv:t inte stämmer, då är 
det såklart viktigt att ta referenser 
som komplement.

MF: Oftast stämmer bilden överens 
men ibland får man en helt annan 
uppfattning vid intervjun. I dessa 
fall väger intervjun alltid tyngst 
eftersom man då bekräftar, förstärker 
eller förkastar den uppfattning man 
bildade sig när man först läste 
ansökan. Vid intervjuer tycker  
jag att det är mer intressant att 
höra HUR de sökande svarar på 
frågor än VAD de svarar.

SER NI NÅGRA TYDLIGA  
GENERATIONSSKILLNADER  
NÄR NI REKRYTERAR? 
MF: Yngre personer, särskilt ny- 
examinerade, är ofta mer självsäkra 
och har ibland en tendens att över- 
skatta sin förmåga. De har lite 
svårare att se helheten, och sin del 
i den, eftersom som de har mer 
fokus på den egna individen. Jag 
upplever också att många unga är 

mer intresserade av vidareutbild-
ning, forskning och projekt än  
att arbeta inom sjukvården. Äldre 
medarbetare sitter på mycket 
värdefull kompetens och har  
ofta en väldigt bra helhetssyn  
och förståelse för verksamheten. 
Jag kan uppleva att de äldre oroar 
sig för framtiden i större utsträck-
ning än de yngre och att de ibland 
har lite svårare att ta till sig nya 
arbetssätt och metoder. Det senare 
kan kanske bero på att äldre med- 
arbetare har en annan utbildnings-
bakgrund än de yngre. Jag vill 
dock poängtera att mina svar är 
generaliserade och att det såklart 
finns undantag i båda läger.

MÅNGA BÖRJAR PLUGGA TILL 
BIOMEDICINSK ANALYTIKER  
DIREKT EFTER GYMNASIET  
OCH SAKNAR DÄRFÖR ARBETSLIVS-
ERFARENHET. VAD SKA MAN DÅ 
FOKUSERA PÅ I SIN CV?
JS: Fokusera på dina drivkrafter, 
ditt bidrag till verksamheten och 
dina egenskaper. Lyft fram projekt 
och ideella arbeten och om du är 
engagerad inom idrott eller annan 
verksamhet som till exempel 
ledare. Det är mycket värdefullt 
för rekryterande chef.

MF: Rent formellt är det också 
viktigt för mig att den sökande har 
en fullständig examen och möjlig-
het att söka legitimation om man 
inte redan har fått den. Själva 
betygen är inte speciellt viktiga.

VAD TITTAR NI FRAMFÖR ALLT PÅ  
I EN ANSÖKAN, BEROENDE PÅ OM 
DEN SOM SÖKER JOBB ÄR  
NYEXAMINERAD ELLER ERFAREN?
JS: Om du är nyexaminerad så  
vill vi ofta att man ser det första 
jobbet på lite längre sikt då det 
ofta är en lång inlärningsperiod 
när man är helt ny. Har man lång 
erfarenhet så tittar man ofta på 
vilken drivkraft kandidaten har 
och ibland om det finns potential 
att bli ledare av något slag.

MF: Jag tittar alltid på vilken 
utbildning och vilka tidigare 
arbetslivserfarenheter den sökande 
har. Är det en person med yrkeser-
farenhet tittar jag på vilken typ av 
laboratorium man jobbat på och 
vilka instrument, metoder och 
it-system man har vana av, och om 
man haft några särskilda ansvars-
områden. Är man nyutexaminerad 
är det framför allt utformning  
av cv, ambitioner och fullständig 
examen som är viktigt.

Rekryteringsexperternas  
bästa tips

HUR PERSONLIG SKA MAN VARA I SIN ANSÖKAN?
Josefin Sederlin:
– Ofta är det bra att vara mindre personlig än vad man tror. Fokusera på ditt bidrag till verksamheten och 
beskriv dina erfarenheter och kompetenser i första hand, gärna på ett personligt sätt så att man får en bild 
av dig som kandidat. Det är helt irrelevant att höra om ditt trädgårdsintresse och stora rosodling om du 
inte kan väva ihop det med en egenskap som rekryterande chef efterfrågar.

Mara Forsblom:
– Lagom. Det är alltid trevligt att få en fördjupad bild av den som söker tjänsten men eftersom man gärna 
får hålla sin ansökan ganska kort så lämnar det inte något större utrymme för utsvävningar.

JA – DET HÄR SKA DU HA MED I DIN ANSÖKAN
• Tydliga rubriker och disposition.
• Lättläst text.
• Skriv alltid tidigare arbetslivserfarenheter och 

utbildningar i kronologisk ordning och börja 
med det senaste.

• Beskriv kort vad dina ansvarsområden har 
varit och vad du bidragit med och lärt dig.

• Max två sidor inklusive cv och ansökan.
• Gärna en bild om den är professionell eller 

speglar dig som person.
• Kontaktuppgifter och grundläggande infor-

mation om dig själv.
• Tala om vilka metoder du har arbetat med 

(om du har tidigare vana av laboratoriearbete).

Glöm inte att motivera varför man ska anställa 
just dig. Ansökan ska vara snygg och prydlig 
och inte för lång och den ska vara relevant för 
den tjänst man söker. Det är viktigt att alltid 
bifoga ett personligt brev.

NEJ – FEL SOM DU INTE SKA GÖRA
• Att ta med för mycket personlig information 

– berätta inte om dina 13 katter.
• Att skicka med bilder som tagits i fel samman-

hang, till exempel på stranden.
• Att glömma skriva kontaktuppgifter.
• Att skriva alla jobb man någonsin haft 20 år 

tillbaka i tiden – det blir rörigt och irrelevant.
• Att lämna oförklarliga glapp i tidslinjen när du 

beskriver tidigare arbetslivserfarenheter.

Skicka absolut inte in en ansökan som uppen-
bart är skriven för en helt annan tjänst än den 
du sökt. Att som arbetssökande inte bemöda sig 
med att skicka in en uppdaterad och korrekt 
ansökan tyder på en total brist på engagemang 
och intresse och en sådan ansökan går alltid 
bort.
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medicin
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Forskning
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Läkemedels-
industrin
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Studenter: Vilket område är du mest intresserad av 
att jobba inom?

VIKTIGAST VID VAL AV ARBETSPLATS
Vi frågade enkätdeltagarna vad som är viktigast för dem vid val av 
arbetsplats. Samma fråga ställdes i studerandeenkäten, och i båda fallen 
fick man välja max tre alternativ. Både bland yrkesverksamma och 
studenter valde flest deltagare bra kollegor och gemenskap följt av 
intressanta arbetsuppgifter. Våra yrkesverksamma medlemmar valde hög 
lön i lägre utsträckning (25%) jämfört med studenterna (44%), medan 
bra chef och omväxlande arbetsuppgifter är viktigare för yrkesverksamma 
än för studenter.

Ett svarsalternativ som hade lagts till i enkäten för yrkesverksamma 
jämfört med studerandeenkäten är tydliga karriärvägar. 6% angav 
tydliga karriärvägar som det viktigaste vid val av arbetsplats.

IBL:s enkät bland yrkesverksamma medlemmar visar att många är intresserade av en 
reglerad specialistutbildning. Vidare kan vi se att karriärstegarna verkar fungera bra 
på de platser där de har införts, och att bra kollegor och gemenskap är viktigast för våra 
medlemmar vid val av arbetsplats.
Text: Marcus Rehnberg

Under hösten genomförde vi en enkät bland våra yrkesverksamma medlemmar. Enkäten skickades 
till cirka 2 000* medlemmar via e-post och totalt deltog 923 personer. Enkäten besvarades anonymt 
och de flesta frågor var inte obligatoriska. Den enda obligatoriska frågan var examensår för grundut-
bildningen till biomedicinsk analytiker, eftersom enkäten vände sig till yrkesverksamma medlemmar. 
Åldersstruktur och länstillhörighet bland deltagarna i enkäten stämmer bra överens med vårt med-
lemsregister vid en jämförelse.

TYDLIGA KARRIÄRVÄGAR
Karriärs- eller kompetensstegar har 
införts eller är på väg att införas på 
många arbetsplatser. På frågan:  
”Finns det tydliga karriärvägar på 
din arbetsplats, till exempel karriär-
stegar?” svarar 68% nej, 21% ja, och 
11% är osäkra.

På följdfrågan ”Om ja, tycker du 
att du befinner dig på rätt plats i 
karriärstegen eller motsvarande?” 
har vi fått in fler svar (494) än vad 
som svarade att det finns karriärstegar 
på deras arbetsplats (193). När alla 
svarar på frågan säger närmare hälften 
(48%) att de befinner sig på rätt plats, 
medan 81% av de som svarat att det 
finns karriärstegar tycker att de 
befinner sig på rätt plats. Där karriär-
stegarna finns tycker de flesta alltså att 
den fungerar som den ska för deras 
egen del.

BRA KOLLEGOR OCH GEMENSKAP ÄR VIKTIGAST

Hög lön

Utvecklings-
möjligheter

som t ex 
vidareutbildning 

och kurser

Omväxlande
arbetsuppgifter

Flexibla
arbetstider

Bra kollegor
och gemenskap

Bra chef

Intressanta
arbetsuppgifter

Jämställd
arbetsplats

Arbetsplatsens
geografiska

placering

Hållbarhetstänk

Tydliga
karriärvägar

Annat

25,2%

34,2%

37,9%

13,4%

62,4%

25,7%

54,8%

4,6%

23,6%

1,4%

6,1%

Vad är viktigast för dig vid val av arbetsplats?

Ja
48,0%

Vet ej
34,0%

Nej
18,0%

Befinner du dig på rätt plats i karriärstegen?
(alla enkätdeltagare som svarat på frågan)

Ja
81,15%

Nej
9,95%

Vet ej
8,90%

Befinner du dig på rätt plats i karriärstegen?
(de som svarat att det finns tydliga karriär- 
vägar på arbetsplatsen)Laboratoriemedicin 

89,67%

Klinisk fysiologi
10,33%

Vilken inriktning har du?
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INRIKTNING, SEKTOR OCH OMRÅDE
De flesta av enkätdeltagarna har 
inriktningen laboratoriemedicin och 
jobbar inom landsting med hälso-  
och sjukvård. Det kan jämföras med 
studerandeenkäten som genomfördes  
i februari 2018. Där svarade 49% att 
de helst vill arbeta inom hälso- och 
sjukvård. Näst mest intressant för 
studenterna är att jobba inom forsk-
ning. Gällande sektor svarade 62%  
av studenterna att det inte spelar  
någon roll, medan 23% svarar privat 
och 12% landstinget.

MEDLEMSENKÄT 2018
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*IBL hade  
vid enkätens  

genomförande cirka  2500 yrkesverksamma 
medlemmar.



Det skulle behövas för att
utföra mina nuvarande 

arbetsuppgifter 
bättre 25,76%

Inget riktigt behov 
men det vore 

roligt/intressant 
23,73%

Det finns 
arbetsuppgifter 
jag skulle kunna

utföra efter
kompetens-
utveckling

14,46%Det behövs för 
min personliga 

utveckling 26,78%

Jag har 
inget behov 

just nu och jag är 
inte intresserad 

9,27%

Hur ser ditt behov av fortbildning ut just nu?FORTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING
På frågan ”Hur sker kompetensutveckling för anställda på din arbets-
plats?” svarar över hälften, 55%, att det sker genom en blandning av 
interna och externa utbildningar, följt av främst genom internutbildningar 
(22%) och främst genom externa kurser (13%).

59% svarar att de har fått kompetensutveckling i form av utbildning 
eller kurs de senaste två åren.

När vi ber deltagarna välja ett alternativ som beskriver deras behov av 
fortbilding och kompetensutveckling just nu, svarar 15% att det finns 
arbetsuppgifter på min arbetsplats jag skulle kunna utföra efter kompetensut-
veckling i form av kurs/utbildning och 26% svarar att man skulle behöva 
kompetensutveckling för att kunna utföra sina nuvarande arbetsuppgifter 
ännu bättre.

Typo

Ja
93,20%

Nej
6,80%

Behövs det en reglerad specialistutbildning 
för biomedicinska analytiker?

Ja, men bara om jag 
får lön av min arbetsgivare 

under tiden 40,05%

Ja, även om jag inte får 
utbildningen betald 

av min arbetsgivare 13,12%
Nej

20,81%

Kanske
26,02%

Om det fanns en reglerad specialistutbildning 
för biomedicinska analytike, skulle du välja att 
läsa den? Kompetensutveckling

för biomedicinska
analytiker genom

egen kursverksamhet
 

Fortsätta arbeta
för att få till en reglerad
specialistutbildning för

biomedicinska analytiker
 

Synliggörande av yrket

Aktivt följa och
påverka utvecklingen 

inom vårt kunskaps-
område biomedicinsk 
laboratorievetenskap

Annat

40,3%

57,7%

71,1%

35,1%

3,4%

Vilken eller vilka frågor tycker du är 
viktigast för IBL att driva?

REGLERAD SPECIALISTUTBILDNING
Frågan om en reglerad specialistutbildning för biomedicinska 
analytiker har länge legat högt upp på IBL:s agenda. För säkerhets 
skull ställde vi frågan ”Behövs det en reglerad specialistutbildning 
för biomedicinska analytiker?”, och kan konstatera att de flesta 
enkätdeltagare håller med oss. En majoritet av deltagarna är  
intresserade av att läsa en specialistutbildning om den blir verklighet, 
särskilt i det fallet arbetsgivaren skulle betala lön under tiden.

IBL:S VIKTIGASTE FRÅGA
På frågan vilken eller vilka frågor 
(det var tillåtet att välja flera 
alternativ) deltagarna tycker det är 
viktigast att IBL driver svarade 
flest synliggörande av yrket, följt av 
att fortsätta arbeta för att få till en 
reglerad specialistutbildning.

25-Hydroxy Vitamin D testing
The accuracy of LC-MS/MS 
technology with the convenience  
of automation

Find out more at thermofisher.com/cascadion

*Products are IVD/CE marked but not 510(k)-cleared and not yet available for sale in the U.S. Availability of 
products in each country depends on local regulatory marketing authorization status.

© 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher 
Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. D18047 0818

Introducing the IVD/CE-marked 
Cascadion™ SM 25-Hydroxy  
Vitamin D Assay for use on the 
Cascadion SM Clinical Analyzer

Thermo Scientific™ Cascadion™ SM 
25-Hydroxy Vitamin D Assay 

• Accurate quantitation of 25-Hydroxy Vitamin D3 and D2 without 
interference by C3 epimers using liquid chromatography-
tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)

• Random-access analyzer usable by all qualified laboratory 
personnel increases productivity while reducing costs

• Satisfy certification requirements with NIST-traceable 
calibrators and controls
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merican Association of Blood 
Banks (AABB) årliga möte, 
som behandlar olika aspekter 
inom transfusionsmedicin, 
hölls i år i Boston, USA. 

Konferensen utgör tillsammans med 
International Society of Blood 
Transfusions (ISBT) sammankoms-
ter en viktig mötesplats för både 
forskare och kliniker inom trans- 
fusionsmedicin. De flesta deltagarna 
är från USA, men det är en 
internationell kongress med 

deltagare från hela världen. I år var 
vi cirka tio svenska deltagare på 
plats, vilket är lite färre än det 
brukar vara. Det var fyra år sedan 
jag senast deltog i en AABB-kon-
gress, och jag såg verkligen fram 
emot att få ta del av vad som är 
nytt inom transfusionsmedicin.

MÅNGA PARALLELLA FÖRELÄSNINGAR
Kongressens vetenskapliga del 
pågick från lördag till och med 
tisdag. Programmet för de fyra 

dagarna var fullmatat och ofta på-
gick upp till tio olika föreläsningar 
parallellt. Dagarna var långa efter- 
som programmet startade mellan 
klockan 7 och 8 på morgonen och 
fortsatte till minst 17.30. Tidigare 
har programmet varit uppdelat i 
olika spår, till exempel utbildning/
kvalitet, administration, blodgiv-
ning/rekrytering och vetenskap. 
Då var det smidigare att välja 
föreläsningar och krockarna blev 
färre. Årets upplägg utgjorde 

DET SENASTE INOM  
TRANSFUSIONSMEDICIN
– reseberättelse från AABB:s möte i Boston

tyvärr ett stressmoment och jag 
ville hela tiden vara på minst två 
ställen samtidigt.

KORTA OCH FAKTASPÄCKADE  
PRESENTATIONER
En del av programpunkterna bestod 
av att ett antal inbjudna talare före- 
läste om samma ämne belyst från 
olika håll. Den första sessionen jag 
lyssnade på handlade om vad man 
ska göra när den genomiska typ- 
ningen inte överensstämmer med 
det serologiska resultatet. Tidigare 
har alltid serologin varit den gyllene 
standarden men utvecklingen går 
mot att genomisk typning får en allt 
större betydelse när det gäller att 
hitta kompatibelt blod till patienter 
med antikroppar. En av talarna var 
min kollega Jill Storry som pratade 
om MNS-systemets komplexa värld. 
Jill presenterade även resultat från 
ett av våra forskningsprojekt. 
Sessionerna bestod av korta munt-
liga redogörelser av inskickade och 
utvalda abstrakt, och talaren fick 
endast ta 15 minuter i anspråk 
inklusive frågestund. Naturligtvis 
blir det väldigt faktaspäckat, men 
dessa så kallade oral abstract sessions 
ger en bra bild av vilken forskning 
som bedrivs inom vårt område.

PRISUTDELNING OCH VÄLKOMSTTAL
Lördagens sista session var för alla 
deltagare och där hälsades vi väl- 
komna till Boston och årets möte 

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 Hellberg – en av höstens stipendiater – om sin resa till Boston och AABB:s möte  
13-16 oktober 2018.
Text: Åsa Hellberg, leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Skånes Universitetssjukhus

A

av AABB:s president samt AABB:s 
vd. Det delades också ut en rad 
priser till personer som utmärkt sig 
inom vårt område. Därpå höll 
Shawn Achor, som skriver böcker 
och bedriver forskning om effekten 
av lycka, en föreläsning. Hans bud- 
skap var att man kan åstadkomma 
stor skillnad genom små föränd-
ringar i sitt tankesätt och sitt bemö- 
tande av andra människor. Achors 
TEDtalk, där han presenterar sina 
idéer, är en av de mest sedda före- 
läsningarna (den finns tillgänglig 
gratis på www.ted.com). Dagen av- 
slutades med öppnandet av den stora 
företagsutställningen med den 
senaste utrustningen inom trans- 
fusionsmedicin. Vi serverades små- 
rätter med specialiteter från Boston- 
området och minglade runt bland 
kollegor och företagsrepresentanter. 

MASSIV PARALLELL SEKVENSERING 
OCH HELBLODSTRANSFUSION
De tre resterande dagarna bjöd  
på en rad intressanta föreläsningar 
och jag valde att fokusera på de 
sessioner som innehöll nyheter inom 
genomisk blodgruppstypning. Det 
som kommer på bred front är NGS 
(next-generation sequencing) eller, 
som det även kallas, massiv 
parallell sekvensering. Metoden gör 
att man kan titta på hela genomet 
eller de delar av genomet man är 
intresserad av, till exempel blod-
gruppsgener. Fortfarande är 
metoden för dyr för rutinanvänd-
ning inom transfusionsmedicin, 
men priset går snabbt ner och den 
används redan idag för till exempel 
vävnadstypning inför stamcells-
transplantation, tumördiagnostik 
och fosterdiagnostik.

Ett av de pris AABB delade ut gick till Inter-
national Society of Blood Transfusion (ISBT). 
Priset mottogs av den nuvarande presidenten 
Martin L Olsson som till vardags är professor i 
transfusionsmedicin i Lund.
Foto: Linda Björkman



Bilden visar ABO-genen som har sju exoner (de svarta boxarna) och en promotor (orange cirkel) belägen uppströms 
om exon 1. Tidigare har andra forskningsgrupper hittat genetiska förändringar (brun text) i promotern som ger upphov 
till försvagat uttryck av A- eller B-antigen. Vi undersökte en patient och hennes pappa med B3-fenotyp och hittade 
en ny mutation, 72G>A (röd text). Troligen påverkar denna mutation inbindningen av transkriptionsfaktorn KLF7 vars 
inbindningsställe (inrutat) är precis intill position 72.
A Novel Single-Nucleotide Substitution in the ABO Promoter Gives Rise to the B3 Phenotype. Å Hellberg, A Hult, I 
Moser, B Tomaz, M Rodrigues, ML Olsson. Transfusion 2018 175A
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25-26 September – Quality Grand Hotel Borås

NML conference 2019

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

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

Ett annat intressant ämne som 
avhandlades var helblodstransfu-
sion i akuta situationer istället för 
uppdelade produkter (erytrocyter, 
plasma och trombocyter). Trenden 
kommer från den amerikanska 
militärsjukvården och har spridit 
sig till allt fler civila sjukhus i 
många länder. Även bruket av 
A-plasma (med låg titer av anti-B) 
som universalplasma istället för 
AB-plasma var ett hett ämne som 
diskuterades under en paneldebatt 
ledd av Joe Chaffin. Han är mannen 
bakom den populära podcasten 
Blood Bank Guy (www.bbguy.org) 
där han med inbjudna gäster 
diskuterar allsköns ämnen inom 
transfusionsmedicin.

POSTERSESSION PÅ SÖNDAGEN
Tiden mellan föreläsningarna 
använde jag till att besöka poster-
utställningen där det fanns en 
uppsjö av välgjorda och intressanta 
postrar. På söndagen var det en 
speciell postersession där en av 

posterförfattarna skulle finnas på 
plats för att kunna diskutera och 
svara på frågor om sin poster. Jag 
och mina kollegor deltog med en 
poster som beskrev en mutation  
i promotern på ABO-genen (se 
figur nedan) och under de två 
timmarna jag var på plats fick jag 
flera frågor som ledde till intres-
santa diskussioner. 

Att delta i en kongress av det 
här slaget är en stor upplevelse, 
väldigt lärorikt och ger inspiration 
till att fortsätta att utvecklas inom 
yrket. Möjligheten att knyta kon- 
takter med kollegor är det jag 
värderar mest. Jag rekommenderar 
verkligen alla att försöka delta i 
både stora och små kongresser och 
möten. 

Avslutningsvis vill jag tacka IBL 
som gav mig ett stipendium vilket 
möjliggjorde resan till denna 
lärorika kongress.

ANSÖK OM  
STIPENDIER  
SENAST 28 FEBRUARI

IBL:s stipendier kan sökas 
för deltagande i kurser, 
konferenser och kongres-
ser eller andra aktiviteter 
som är av värde för 
medlemmens fortbildning 
och kompetensutveckling.

Stipendier delas ut två 
gånger per år. Sista 
ansökningsdag för stipen-
dier som delas ut under 
våren är 28 februari.

NY GEMENSAM ANSÖKAN 
FÖR IBL OCH SKKT*

Tidigare har IBL och 
SKKT haft separata 
ansökningsförfaranden 
för stipendier, men nu 
ansöker du med samma 
webbformulär oavsett om 
du söker stipendium från 
IBL eller från SKKT.

Läs mer om kriterier och 
gör din ansökan på  
www.ibl-inst.se/stipendier 

(*Sektionen för Klinisk 
Kemi och Transfusions- 
medicin)
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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

■ DILEMMA 

Motvillig 
patient
Du blir utringd till en avdelning för att ta prov på en 
patient. Inget ovanligt, ett prov som ni tar ibland 
och som är viktig för kontinuerlig diagnostik.

När du kommer till avdelningen och patientens rum 
är det flera där: läkare, sjuksköterska och ytterligare 
en person. Patienten vill inte ta provet och den 
extra personen försöker övertala hen. Utifrån 
diskussionen kan du dra slutsatsen att patienten 
bor på något form av boende med personal.

Personalen säger: ”Det är mycket viktigt att provet 
tas, och vi vill inte komma hit igen!”.

”Det är regelrätta övergrepp när jag uttryckligen 
säger att jag inte vill!” säger patienten. Sedan 
vänder hen sig mot dig: ”Och du då? Är du likadan? 
Jag vill inte att du sticker mig!”

Du presenterar dig och förklarar tydligt din uppgift 
för patienten. Du bestämmer dig för att ta provet 
om patienten ej rycker undan handen. Under hela 
provtagningsmomentet sitter patienten stilla och 
säger inget. Du ger patienten utrymme att verbalt 
eller fysiskt visa ovilja till provtagningen. När 
provet är taget utbrister hen: ”Det var det jag 
visste, du är precis som alla andra! Du tog provet 
mot min vilja fast jag uttryckligen sagt att jag inte 
ville det!”

 VAD SKULLE DU HA GJORT?

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 BERNDT
leg. biomedicinsk analytiker, för-
bundsombudsman och ansvarig 
för biomedicinska analytiker- 
frågor på Vårdförbundet

Foto: Lasse Bengtsson

ETIK

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.

ULRIKA JOHANSSON
leg. biomedicinsk analytiker 
med specialistfunktion
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ETIK NYTT FRÅN SEKTIONERNA

”En levande själ” av P.C. Jersild är 
en bok där vi får följa en människo-
hjärna med ett öga och sina öron 
kvar, det vill säga synen och hörseln 
intakt för att kunna få intryck. 
Hjärnan, Ypsilon, beskriver sin 
tillvaro i en vattentank innehållande 
näringsämnen och dagarna fylls med 
interaktioner med laboratoriepersonal 
samt tester och analyser av Ypsilons 
intelligens. Målet med Yspilons 
existens är att koncentrera intelligens 
så den överskrider en vanlig männi- 
skas, dessutom beräknas Ypsilon leva 
i cirka 800 år. Forskarna försöker 
skapa artificiell intelligens (AI).

Boken skrevs på 80-talet och dagens 
boom inom teknologi och digitalise-
ring kom först efter bokens publice-
ring. Det är intressant hur författaren 
beskriver hur man försöker skapa AI 
”baklänges”, genom att bevara en 
mänsklig hjärna i dess naturliga form 
istället för att bygga intelligens genom 
att koda som görs idag. 

Ypsilon får aldrig veta sitt ursprung, 
detta för att frigöra mer utrymme i 
hjärnan. Här finns en intressant tvist, 
forskargruppen visar upp ett intyg 
där människan som Ypsilon kommit 
från har gett sitt medgivande till att 
de får använda hans hjärna. Men 
Ypsilon har endast vaga minnen från 
detta, då som en kronisk sjuk och 
döende människa där han lovats ett 
sätt att bevara sin essens, sin själ. 
Här har forskarna fått ett informerat 
samtycke av människan, men Ypsilon 
själv har inte gett det. De raderar hans 
minnen, vilket han själv beskriver är 
en grund som han famlar för att 
kunna stå på. Hur kan man vara en 
varelse, ett medvetande, utan sina 
minnen? Minnen är det som formar 
oss, som gör att vi tänker på det sätt 
vi gör och handlar därefter. Minnen 
från interaktioner och förhållanden 

gör oss ödmjuka och empatiska för 
våra medmänniskor. Gör avsaknaden 
av minnen och kropp att Ypsilon 
inte har ett människovärde? Forskar-
gruppen ser honom i vilket fall inte 
som en människa och behandlar 
honom som ett medel. 

Då Ypsilon är ett forskningsprojekt 
experimenteras det på hans känslor. 
De personer han tror sig veta vilka de 
är spelar på hans känslor och i och 
med det skadas Ypsilons integritet. 
Forskarna strävar efter en rationell 
hjärna, vars höga intelligens kan 
utnyttjas inom olika marknader.

HUR LÅNGT SKA DEN EKONOMISKA 
DRIFTEN TA OSS?
Hur mycket är det ”okej” att göra så 
länge det genererar en vinst? Boken 
tar upp utnyttjandet av en annan 
människa. Det som är menat som 
ett forskningsprojekt där etiska råd 
samt donatorn gett sitt medgivande 
till projektet, är i själva verket ett 
experimenterande på en människas 
själ. Ypsilon vill inte vissa saker som 
forskningsgruppen gör. Han planerar 
för att rymma därifrån, vilket vissa  
i gruppen vet om. Här går det att 
fundera på ”autonomi”, rätten till 
självbestämmande, som är en grund 
i medicinsk etik. Ypsilon har ett 
medvetande, men har han rätten till 
självbestämmande då han signerat ett 
intyg? Har han rätten till självbestäm- 
mande då han inte är en människa? 
Eller är han en människa?

Vad händer i en framtid där det 
kanske blir möjligt att spara våra 
anhörigas minnen och medvetande i 
någon form? Kanske som en Ypsilon 
i ett akvarium i vardagsrummet eller 
i en porträttlik robot? 

VAD STÄLLER DET FÖR KRAV PÅ 
SJUKVÅRDEN?
Kan det komma att ses som att 
rädda liv? Vad ställer det för krav på 
vår kompetens när ett medvetande 
och avancerad teknik finns i en och 
samma person? Påverkar det vår 
förmåga att känna empati och våra 
etiska ställningstaganden? Vilka 
dilemman väcker möjligheten att se 
förbi döden inrymd i en kropp? Hur 
långt sträcker sig FN:s allmänna 
deklaration om de mänskliga 
rättigheterna?

Om vi dessutom möjliggör 
skapande av nya minnen och 
utvecklande av nya färdigheter hos 
Ypsilon; hur kan vi veta om den 
person som gav sitt medgivande till 
att stanna hos oss, fortfarande är 
den person som lever med oss? 
Måste vi fortfarande älska vår 
anhöriga om det visar sig att den 
utvecklas (eller snarare uppdateras) 
till en helt annan person? Eller om 
hen inte längre vill leva med oss: 
vem bestämmer om Ypsilon ska 
stängas av? 

Ja, det är många funderingar att 
ta med sig i bagaget. ”En levande 
själ” är en väldigt bra bok för 
reflektion och kalibrering av sina 
egna åsikter. Även om den har några 
år på nacken är den värd att läsa!

”Vem bestämmer om Ypsilon ska stängas av?”

Bokrecension.IBL:s etiska  kommitté har läst  P.C. Jersilds bok  En levande själ.

Under det gångna året har sektionen, med Anne 
Johansson i spetsen, arrangerat sin första kurs 
inom lungfunktion. Kursen blev väldigt lyckad 
och uppskattad av deltagarna. Vi har fått önske-
mål om att ordna en kurs inom långtids-EKG-
diagnostik vilket vi planerar för till hösten.

DIAGNOSTIKFORUM I STOCKHOLM
Andreas Malmgren satt med i Diagnostikforums 
programgrupp och tog tillsammans med Karin 
Bouma, Karolinska Institutet, fram ett intressant 
program för biomedicinska analytiker inom klinisk 
fysiologi. Vår förhoppning är att ännu fler biomedi-
cinska analytiker besöker kommande Diagnostikfo-
rum då detta är ett unikt tillfälle att nätverka med 

andra yrkesverksamma och få ta del av intressanta 
föreläsningar inom många olika områden. Det är även 
möjligt att presentera egna studier eller förbättringsar-
beten.

HÖSTMÖTE I LUND
Andreas Malmgren var inbjuden tillsammans med 
Kerstin Nisula (områdeschef ) och Liz Geidenstam-
Åkesson (vårdutvecklare) till Svensk Förening för 
Klinisk Fysiologis Höstmöte i Lund för att presentera 
Skånes universitetssjukhus samt VO Bild och funktions 
arbete med kompetensstege och specialisttjänster för 
biomedicinska analytiker.

God fortsättning på det nya året!

Kontakta oss gärna på  
kliniskfysiologi.ibl@gmail.com

DESSUTOM
…arbetar vi just nu med en nationell sammanställning av klinisk fysiologilaboratorier.

…deltar Andreas Malmgren från sektionen i IBL:s vetenskapliga råd som bland annat har en viktig roll för 
bedömning av vetenskapliga artklar i tidningen Laboratoriet.

…ser vi positivt på att vår sektion har möjlighet att delta aktivt i IBL:s verksamhet inom olika områden.

VÅRMÖTET BLIR ETT HÖSTMÖTE
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
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ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 2018ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 2018

Kämpar ALLTID för 
förbättring
Text: Marcus Rehnberg

å lyder nomineringen från den kollega som 
nominerade Charlotte Wigermo, och som ledde 
fram till att hon nu utsetts till Årets biomedi-
cinska analytiker 2018. Det var många som ville 
uppmärksamma sina kollegor den här gången, 

hela elva nomineringar kom in till IBL under hösten.

CHARLOTTE WIGERMO, GRATTIS TILL UTMÄRKELSEN 
ÅRETS BIOMEDICINSKA ANALYTIKER. HUR KÄNNS  
DET HÄR?
– Jag är mycket glad och mycket överraskad! Det känns 
som en stor ära och väldigt kul att bli uppskattad för 
sitt arbete. Nomineringen värmde! Det känns också 
bra att just arbetet med patientnära analyser blir 
uppmärksammat. Men utan min grupp och mina 
medarbetare hade jag inte kunnat göra något, det  
är teamet som tillsammans åstadkommer de stora 
förändringarna.

Charlotte Wigermo började arbeta som biomedicinsk 
analytiker 1976 – då med titeln laboratorieassistent – 
och med över 40 år i yrket har hon sett en förändring 
från mycket manuellt pipetterande till dagens högtek-
nologiska analysplattformar.

– Idag arbetar vi också mer utåtriktat som hjälp 
och stöd till vården än när jag började, berättar hon.

YRKESVALET VAR EN SLUMP
Att bli biomedicinsk analytiker var inget självklart val, 
hon beskriver det som mer av en slump, och ett tag 
var hon nästan på väg att skola om sig.

– Jag ville inte bli lärare. Civilingenjör som jag nog 
velat bli var det inte så vanligt att tjejer läste till på 
den tiden. Jag var inte tufft nog att söka. I mitten av 
mitt yrkesliv var jag trött på mitt yrke och funderade 
på att läsa till ingenjör, men av familjeskäl blev det 
inte så. Jag började då istället fundera mer på hur jag 
kunde utvecklas i mitt nuvarande arbete. Runt 2000 
började jag arbeta mer patientnära och när Labmedicin 
i Skåne omorganiserades 2009 sökte jag en Skåneöver- 
gripande tjänst för att jag ville förbättra det patient-
nära arbetet. Jag fick tjänsten och därefter har jag inte 
ångrat mitt yrkesval en sekund.

HÖJD PATIENTSÄKERHET GENOM PATIENTNÄRA ANALYSER
Nomineringen tar upp just hennes arbete med 
patientnära analyser. Som tidigare nämnts började 
hon arbeta mer patientnära runt 2000, då med 
blodgas.

– Vi ackrediterade den verksamheten 2002, vilket 
var tidigt. Eftersom andra småinstrument inte var 
med i kvalitetsarbetet på samma sätt önskade jag att 
man kunde koppla upp dem så att svaren gick direkt 
till journalen. Det tog några år, eftersom it-systemen 
inte var öppna i början. Man kunde bara koppla upp 
företagens egna instrument. Men vi vann den kampen 
och nu finns det flera it-system på den svenska marknaden 
där man kan koppla upp instrument från olika företag. 
I Skåne har vi ett system där vi kan övervaka instrument 
och bara personal som fått utbildning av oss kan logga 
in och utföra analys. Det har höjt patientsäkerheten 
avsevärt, men det finns massor mer att göra för att 
förbättra kvaliteten ytterligare. Det är ett arbete som 
bara växer. I nuläget är vi 16 personer som arbetar 
med patientnära analyser i Skåne men vi behöver bli 
fler för att kunna stötta vården ännu bättre.

FÖRBÄTTRING ÄR DRIVKRAFTEN
Nomineringen tar också upp en aldrig sinande ork 
och outsinliga krafter. Känner hon igen sig i den 
beskrivningen, och hur gör man för att utstråla den 
energin efter över 40 år i yrket?

– Ja, för det mesta kan jag känna igen mig. Min 
drivkraft är och har alltid varit att om jag kan förbättra 
någonting så kämpar jag för det. Man måste ta ansvar 
och vilja driva saker framåt. Jag tror på att om man har 
ett mål så kommer man oftast dit om inte sjukdom 
eller något annat sätter stopp. Målbilder är viktigt att 
ha både i stort och smått. Jag har lärt mig genom åren 
att inte stressa upp mig när jag inte hinner allt jag 
tänkt, och istället beta av arbetsuppgifter efter hand. 
Likaså att inte ha för höga krav på sig själv. Oftast blir 
det bra ändå och det kan annars vara lätt att bränna 
ut sig. Det är också viktigt att ha en meningsfull fritid 
där man släpper arbetet helt. Jag arbetar med botanik 
och hotade växter på min lediga tid och har fullt upp 
även med det. Då släpper jag arbetet helt när jag är 
ledig, och naturen ger väldigt mycket kraft tillbaka.

Charlotte Wigermo, Klinisk kemi, 
Labmedicin i Region Skåne är Årets 
biomedicinska analytiker 2018

"Jag vill nominera Charlotte Wigermo till årets Biomedicinska analytiker 
för hennes fantastiska arbete, att som processledare inom Klinisk kemi, 
under mer än 10 år bygga upp PNA-verksamheten i Skåne till det den 
är idag.

Charlottes engagemang och aldrig sinande ork inspirerar medarbetarna att 
tillsammans förbättra och driva utvecklingen framåt med fokus på kund 

och kvalitet. Charlotte lägger ner hela sin själ och sitt hjärta för att 
PNA i Skåne ska ligga i framkant såväl nationellt som internationellt. 
Genom att nätverka med andra som har samma roll i andra regioner 
delar hon med sig av sitt kunnande och tar även del och  
lär av vad andra uppnått.

Charlotte verkar ha outsinliga krafter och det är en förmån att få 
arbeta med henne i denna så viktiga uppgift att höja kvalitén på vårt 
patientnära analyserande.”

S
Årets biomedicinska analytiker 2018
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SUMMERING AV 2018SUMMERING AV 2018

VI SUMMERAR 2018
Under året har vi arrangerat Diagnostikforum, genomfört två medlemsenkäter 
och skrivit en debattartikel tillsammans med Vårdförbundet, bland mycket  
annat. Här summerar vi ett händelserikt 2018.

15 APRIL  

Internationella  
biomedicinsk  
analytikerdagen
#STOLTBIOMEDICINSKANALYTIKER
IBL uppmärksammade internationella biomedicinsk analytikerdagen  
15 april med en kampanj i sociala medier. Kampanjen gick ut på att lägga 
ut en kort beskrivning av yrket på Facebook och/eller Instagram med 
märkningen #stoltbiomedicinskanalytiker. Många deltog och kampanjen 
fick stor spridning.

MANIFESTATION PÅ SERGELS TORG
IBL deltog även i en manifestation på Sergels torg som arrangerades av 
biomedicinsk analytikerstudenter vid Karolinska Institutet och Uppsala 
universitet.

DEBATTARTIKEL
I samband med 15 april publicerades en debattartikel i Dagens medicin 
där IBL och Vårdförbundet tillsammans argumenterade för en nationellt 
reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

Medlemsenkäter
I februari genomförde vi en enkät bland våra studerandemedlemmar med 
närmare 300 deltagare. När vi skickade en enkät till yrkesverksamma 
medlemmar i september fick vi över 900 svar.

Enkäterna fokuserade bland annat på synen på karriär, kompetensut-
veckling och vilka frågor IBL ska driva. Läs mer om enkäten för yrkes-
verksamma på sidorna 14-16 i det här numret. Studerandeenkäten kan du 
läsa om i Laboratoriet nummer 2–2018.

NYA NÄTVERK OCH NÄTVERKSTRÄFFAR
Två nya nätverk sjösattes under året. I samband med IBL:s kvalitetsdag i 
maj bildades ett nätverk för kvalitetssamordnare och kvalitetsansvariga, 
och senare under året bildades ett nätverk för chefer.

Flera av våra nätverk har genomfört nätverksträffar under året. Bland 
annat hade handledarnätverket och nätverket för disputerade biomedi-
cinska analytiker träffar i samband med Diagnostikforum.

Diagnostik-
forum 2018
IBL arrangerade Diagnostik-
forum 2018 tillsammans med 
Karolinska Universitetslabo-
ratoriet. Temat var ”Tillsam-
mans skapar vi den bästa 
vården” och över 300 delta-
gare samlades på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna 
8-9 oktober.

Samtalet om grund- och specialist- 
utbildning drog storpublik under 
Diagnostikforums sista dag.

11 genomförda kurser
IBL har arrangerat en kvalitetsdag och elva kurser för biomedicinska 
analytiker under 2018. Målet är att erbjuda ett brett utbud och 
bidra till kompetensutveckling för yrkesverksamma biomedicinska 
analytiker.

Vilka kurser tycker du att vi borde erbjuda? Mejla kursönske-
mål till kansli@ibl-inst.se.

INTERNATIONELLT
IFBLS I FLORENS
I september var IBL på plats i 
Florens för den 33:e upplagan 
av världskongressen. Över 50 
länder var representerade 
bland de närmare 600 
deltagarna, och flera svenska 
postrar fanns uppsatta i 
utställningen. Svenska Anne 
Lindgren Berndt valdes till 
president för IFBLS och 
kommer att inneha mandatet 
fram till och med IFBLS 
2020 i Köpenhamn.

NML KOMMER TILL BORÅS  
I SEPTEMBER
Under året började plane-
ringen av 2019 års NML-
konferens med utbildnings-
tema som hålls i Borås 25-26 
september. Deltagare från 
nordens alla länder väntas 
delta för att diskutera gemen-
samma utmaningar och 
möjligheter med biomedi-
cinsk analytikerutbildningen.

IBL:s vice ordförande Gabriella Lillsunde 
Larsson bär Sveriges flagga under invig-
ningsceremonin i Florens.

Det skulle behövas för
att utföra nuvarande arbetsuppgifter bättre 25,76%

Inget riktigt behov men det vore roligt/intressant 23,73%

Det finns arbetsuppgifter jag skulle kunnautföra efterkompetens-utveckling14,46%

Det behövs för min personliga utveckling 26,78%

Jag har inget behov just nu och jag är inte intresserad 9,27%

Hur ser ditt behov av fortbildning ut just nu?

FORTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

På frågan ”hur sker kompetensutveckling för anställda på din arbetsplats?” 

svarar över hälften, 55%, att det sker genom en blandning av interna och 

externa utbildningar, följt av främst genom internutbildningar (22%) och 

främst genom externa kurser (13%).
59% svarar att de har fått kompetensutveckling i form av utbildning 

eller kurs de senaste två åren.
När vi ber deltagarna välja ett alternativ som beskriver deras behov av 

fortbilding och kompetensutveckling just nu, svarar 15% att det finns 

arbetsuppgifter på min arbetsplats jag skulle kunna utföra efter kompetensut-

veckling i form av kurs/utbildning och 26% svarar att man skulle behöva 

kompetensutveckling för att kunna utföra nuvarande arbetsuppgifter ännu 

bättre.

Typo

Ja
93,20%

Nej
6,80%

Behövs det en reglerad specialistutbildning 
för biomedicinska analytiker?

Ja, men bara om jag 
får lön av min arbetsgivare 

under tid 40,05%

Ja,även om jag inte får 
utbildningen betald 

av min arbetsgiv 13,12%

Nej
20,18%

Kanske
26,02%

Om det fanns en reglerad specialistutbildning 
för biomedicinska analytike, skulle du välja att 

läsa den?

Kompetensutvecklingför biomedicinskaanalytiker genomegen kursverksamhet
 Fortsätta arbeta

för att få till en reglerad
specialistutbildning för

biomedicinska analytiker
 Synliggörande av yrket

Aktivt följa och
påverka utvecklingen inom vårt kunskaps-

område biomedicinsk 
laboratorievetenskap

Annat

40,3%

57,7%

71,1%

35,1%

3,4%

Vilken eller vilka frågor tycker du är 
viktigast för IBL att driva?

REGLERAD SPECIALISTUTBILDNING
Frågan om en reglerad specialistutbildning för biomedicinska 

analytiker har länge legat högt upp på IBL:s agenda. För säkerhets 

skull ställde vi frågan ”Behövs det en reglerad specialistutbildning 

för biomedicinska analytiker?”, och kan konstatera att de flesta 

håller med oss. En majoritet av deltagarna är intresserade av att läsa 

en specialistutbildning om den blir verklighet, särskilt i det fallet 

arbetsgivaren skulle betala lön under tiden.

IBL:S VIKTIGASTE FRÅGAPå frågan vilken eller vilka frågor 

(det var tillåtet att välja flera 
alternativ) deltagarna tycker det är 

viktigast att IBL driver svarade 
flest synliggörande av yrket, följt av 

att fortsätta arbeta för att få till en 

reglerad specialistutbildning.
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MEDLEMSENKÄT

VIKTIGAST VID VAL AV ARBETSPLATS
Vi frågade enkätdeltagarna vad som är viktigast för dem vid val av arbetsplats. Samma fråga ställdes i studerandeenkäten, och i båda fallen fick man välja max tre alternativ. Både bland yrkesverksamma och studenter valde flest deltagare bra kollegor och gemenskap följt av intressanta arbetsuppgifter. Våra yrkesverksamma medlemmar valde hög lön i lägre utsträckning (25%) jämfört med studenterna (44%), medan bra chef och omväxlande arbetsuppgifter är viktigare för yrkesverksamma än för studenter.

Ett svarsalternativ som hade lagts till i enkäten för yrkesverksamma jämfört med studerandeenkäten är tydliga karriärvägar. 6% angav tydliga karriärvägar som det viktigaste vid val av arbetsplats.

TYDLIGA KARRIÄRVÄGAR
Karriärs- eller kompetensstegar har 
införts eller är på väg att införas på 
många arbetsplatser. På frågan:  
”Finns det tydliga karriärvägar på 
din arbetsplats, till exempel karriär-
stegar?” svarar 68% nej, 21% ja, och 
11% är osäkra.

På följdfrågan ”Om ja, tycker du 
att du befinner dig på rätt plats i 
karriärstegen eller motsvarande?” 
har vi fått in fler svar (494) än vad 
som svarade att det finns karriärstegar 
på deras arbetsplats (193). När alla 
svarar på frågan säger närmare hälften 
(48%) att de befinner sig på rätt plats, 
medan 81% av de som svarat att det 
finns karriärstegar tycker att de 
befinner sig på rätt plats. Där karriär-
stegarna finns tycker de flesta alltså att 
den fungerar som den ska för deras 
egen del.

Hög lön

Utvecklings-
möjligheter

som t ex 
vidareutbildning 

och kurser

Omväxlande
arbetsuppgifter

Flexibla
arbetstider

Bra kollegor
och gemenskap

Bra chef

Intressanta
arbetsuppgifter

Jämställd
arbetsplats

Arbetsplatsens
geografiska

placering

Hållbarhetstänk

Tydliga
karriärvägar

Annat

25,2%

34,2%

37,9%

13,4%

62,4%

25,7%

54,8%

4,6%

23,6%

1,4%

6,1%

Vad är viktigast för dig vid val av arbetsplats?

Ja
47,98%

Vet ej
34,01%

Nej
18,02%

Alla som svarat

Ja
81,15%

Ja
81,15%

Vet ej
8,90%

De som svarat att det finns tydliga karriärvägar 
på arbetsplatsen
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Privat

Landstinget

Universitet/

högskola

Statligt

(ej universitet/

högskola)

Inom kommun

Annat

8,0%

85,7%

4,7%

0,7%

2,0%

1,2%

Inom vilken sektor jobbar du

Hälso- och 

sjukvård
 

Veterinärmedicin
 

Forskning
 

Läkemedels-

industrin
 

Diagnostik-

industrin

Annat

89,9%

2,0%

5,6%

0,3%

3,6%

3,0%

Inom vilket område jobbar du?

Anställd

91,79%
Annat
2,52%

Chef
5,69%

Befattning

Annat
7,22%

Diagnostik-

industrin

7,60%

Hälso och sjukvård

48,67% Veterinär-

medicin
9,51%

Forskning

17,11%
Läkemedels-

industrin

9,89%

Studenter: Vilket område är du mest intresserad av 

att jobba inom

IBL:s enkät bland yrkesverksamma medlemmar visar att många är intresserade av en reglerad  

specialistutbildning. Vidare kan vi se att karriärstegarna verkar fungera bra på de platser där  

de har införts, och att bra kollegor och gemenskap är viktigast för våra medlemmar vid val av  

arbetsplats.

Under hösten genomförde vi en enkät bland våra yrkesverksamma medlemmar. Enkäten skickades 

till cirka 2 000* medlemmar via e-post och totalt deltog 923 personer. Enkäten besvarades  

anonymt och de flesta frågor var inte obligatoriska. Den enda obligatoriska frågan var examensår 

för grundutbildningen till biomedicinsk analytiker, eftersom enkäten vände sig till yrkesverksamma 

medlemmar. Åldersstruktur och länstillhörighet bland deltagarna i enkäten stämmer bra överens 

med vårt medlemsregister vid en jämförelse.

BRA KOLLEGOR OCH GEMENSKAP ÄR VIKTIGAST

Laboratoriemedicin 

89,67%

Klinisk fysiologi

10,33%

Vilken inriktning har du?

INRIKTNING, SEKTOR OCH OMRÅDE

De flesta av våra medlemmar har 

inriktningen laboratoriemedicin och 

jobbar inom landsting med hälso- och 

sjukvård. Detta kan jämföras med 

studerandeenkäten genomfördes i 

februari. Där svarade 49% att de helst 

vill arbeta inom hälso-och sjukvård. 

Näst mest intressant för studenterna 

är att jobba inom forskning. Gällande 

sektor svarade 62% av studenterna att 

det inte spelar någon roll, medan 23% 

svarar privat och 12% landstinget.

LABORATORIET  Nr 1 • 2019

14

*IBL hade  
vid enkätens  

genomförande cirka  
2500 yrkesverksamma 

medlemmar.
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ÅRETS STUDENTHANDLEDARE 2018

GRATTIS TILL UTMÄRKELSEN ÅRETS 
STUDENTHANDLEDARE 2018!
– Tack! Det känns bra, jag blev 
oerhört glad och stolt när jag fick 
veta det. Jag hade ingen aning om 
att jag var nominerad, så det blev 
verkligen en överraskning.

VILKA EGENSKAPER TROR DU  
DET ÄR SOM GÖR ATT JUST DU 
NOMINERATS?
– Jag är bra på att lyssna, jag ser 
till att vara tillgänglig och försöker 
vara uppmärksam på studenternas 
olika behov. Sammanlagt tror jag 
att det gör att studenterna kan 
känna sig trygga och ha tillit till 
mig som huvudhandledare. Sedan 
tycker jag att det är väldigt roligt 
att handleda, och det är nog en 
framgångsfaktor!

Britta har handlett studenter 
sedan 2015, först genom att gå 
bredvid dåvarande huvudhand- 
ledaren på Klinisk kemi på Norr-
lands universitetssjukhus i Umeå, 
och efter att ha genomgått den 
obligatoriska universitetsutbild-
ningen blev hon officiellt huvud-
handledare 2016. Hon säger att hon 
fortfarande lär sig saker, och att 
det inte finns någon standardmall 
för hur man handleder studenter. 
Alla studenter är olika och kräver 
handledning på olika sätt.

VIKTIGT ATT LÄMNA ETT GOTT 
INTRYCK HOS STUDENTERNA
Hennes egen tid som student på 
verksamhetsförlagd utbildning är 
ett positivt minne.

– Som student hade jag många bra 
handledare. Jag minns att hand- 
ledarna gav mig förtroende att 
göra mycket och jag fick känna 
mig delaktig på arbetsplatsen 
vilket var viktigt för mig. Jag 
minns att lärarna på utbildningen 
sa att vi skulle se VFU:n som en 
arbetsintervju, så det var viktigt att 
vi skötte oss. Men nu när jag är 
huvudhandledare skulle jag vilja 
säga att det är minst lika viktigt att 
arbetsplatsen lämnar ett gott 
intryck hos studenterna, så att de 
vill komma tillbaka som kollegor, 
så det är också en drivkraft i mitt 
arbete. Anledningen till att jag 
sökte mig till Klinisk kemi var just 
en möjlighet att få undervisa och 
handleda, och jag fick också 
möjligheten att utveckla den 
verksamhetsförlagda utbildningen.

HA ROLIGT PÅ VÄGEN
Britta Willman berättar att det är 
väldigt givande att se studenterna 
utvecklas under tiden de är på 
arbetsplatsen. Att få se dem lära  
sig hur arbetsplatsen fungerar och 
få insikter om sig själva och sitt 
lärande. Hennes bästa tips till 
andra handledare och blivande 
handledare då?

– En bra grundstruktur kommer 
man långt med, men se till att ha 
så många verktyg i lådan som 
möjligt för att kunna anpassa 
handledningen allt eftersom.  
Och ha roligt på vägen!

BRITTA WILLMAN –

Årets studenthandledare 2018 
Britta Willman har utsetts till Årets studenthandledare 2018. Utmärkelsen delas ut  
för att uppmärksamma den som på ett inspirerande sätt introducerar studenter till deras 
kommande verksamhetsområde under den verksamhetsförlagda utbildningen.
Text: Marcus Rehnberg

NOMINERINGEN
”Britta är positiv, har bra 
energi och är väldigt engagerad 
i sin roll som handledare och 
har fått mig som student att 
känna mig välkommen på 
arbetsplatsen. Hon är väl 
förberedd, planerar schemat 
och sätter av tid till reflektion 
efter varje arbetsdag vilket är 
väldigt givande då det lätt 
kan bli många intryck och 
frågor under en praktik där 
mycket ska hinnas med. 
Praktiken ger en bra inblick  
i vad man kommer få jobba 
med om man söker sig till 
arbetsplatsen i framtiden och 
en känsla för hur man skulle 
trivas, att få bra handledning 
gör väldigt stor skillnad och 
därför vill jag verkligen hylla 
den stora insats som Britta gör 
på Klinisk kemi i Umeå.”

Årets studenthandledare 2018.  
Britta Willman, Leg. Biomedicinsk analytiker, 
PhD

Laboratorieinstruktör, Samordnare, Huvud-
handledare

Laboratoriemedicin, Klinisk kemi, Norrlands 
Universitetssjukhus i Umeå
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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  september 2019, datum med-
delas senare

PLATS  Stockholm

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

Avancerad kurs 
i cellmorfologi
Kursen vänder sig till biomedi-
cinska analytiker som har erfaren- 
het av att differentiera blodceller 
på utstryk och vill få en fördjupad 
kunskap i ämnet. Teori varvas 
med praktik under tre dagar.

Under kursens praktiska del 
kommer vi att öva tillsammans på 
att cellklassificera morfologiska 
fynd från olika blodsjukdomar. 
Utgångspunkten är normal hema- 
topoes och vi följer vad som 
händer med cellerna vid olika 
blodsjukdomar både i blodet och 
i benmärgen.

Vi arbetar med livebilder på celler 
via kamera från mikroskopet till 
dataskärmar. För att tillgodogöra 
sig kursen är det nödvändigt att 
deltagarna har en god teoretisk 
grund i hematologi.

KURSANSVARIG  Karin Ohlander 
och Christina Andersson

DATUM  10-12 april 2019

PLATS  Bygget konferens,  
Norrlandsgatan 11, Stockholm

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

SISTA ANMÄLNINGSDAG  20 mars

ANTAL PLATSER  20

I samarbete med

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. 

Riskanalys och riskbedömning  
Utbildningen är till för dig som vill bli analys- 
ledare 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 
proaktivt arbetar sig igenom verktyget för att 
förbättra nya eller befintliga processer.  

KURSANSVARIG Maysae Quttineh
DATUM 29 maj 2019
PLATS Jönköping  
ANTAL DELTAGARE Max 20 deltagare
SISTA ANMÄLNINGSDAG  10 maj 2019
PRIS 4 300. Medlem i IBL 3 300 kr.

Kvalitetskurs för KVALITETSANSVARIGA 
Under hösten planerar IBL att hålla två kvalitetskurser som 
vänder sig till kvalitetssamordnare och kvalitetsansvariga inom 
samtliga discipliner. Det kommer vara mycket 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. 

Del 1 kommer att handla om om det systematiska  
 patientsäkerhetsarbetet:

• hantering av klagomål
• korrigerande och förebyggande åtgärder
• att jobba med ständiga förbättringar
• utvärdering och revisioner av arbetsmiljö och patientsäkerhet.
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 undersökningsresultat
• postanalytiska processer
• hantering av information till kund/patient och  

  internrevisioner.

KURSANSVARIG  Maysae Quttineh
DATUM  29 april 2019
PLATS  Jönköping  

ANTAL DELTAGARE  Max 20 deltagare
Sista anmälningsdag: 10 april 2019
PRIS  4 300 kr. Medlem i IBL 3 300 kr.
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Region Örebro län söker

Driftchef
till Laboratoriemedicinska kliniken
Enheten för klinisk immunologi och transfusionsmedicin

regionorebrolan.se

Jag kommer att gå vidare till 
nya uppdrag inom kliniken. 
Vill Du bli min efterträdare?

I det här chefsuppdraget har 
jag sällan en tråkig stund 
och uppdraget är viktigt  

på riktigt. 

Lena Göransson
driftchef Klinisk immunologi 
och transfusionsmedicin

För mer information kontakta
Lena Göransson, driftchef:  019-602 19 24
Jan Forslid, verksamhetschef:  019-602 66 80

Ansök senast 24 februari
www.regionorebrolan.se/ledigajobb

12 FEBRUARI
Chefskonferens
Stockholm

12 MARS
Equalis användarmöte
Klinisk mikrobiologi

13 MARS 
Equalis användarmöte
Fysiologisk kärldiagnostik

14 MARS 
Equalis användarmöte
Hematologi

28 MARS 
Equalis användarmöte
Läkemedel och toxikologi

4 APRIL 
Equalis användarmöte
Klinisk immunologi

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 APRIL
Kurs i händelseanalys
Jönköping

29 MAJ
Kurs i riskanalys och  
riskbedömning
Jönköping

VÅREN 2019
Kurs i blodgaser
Stockholm

SEPTEMBER 2019
Kurs i urindsediment
Stockholm

5-6 SEPTEMBER
Koagulationskurs
Göteborg

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 8 april 2019 VÄLKOMMEN 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:
Meddelas inom kort på IBL:s webbplats.

NOMINERA TILL IBL:S STYRELSE
Som medlem i IBL kan du nominera kandidater till IBL:s styrelse. Skicka din 
nominering via e-post till Iréne Sjöström (sammankallande i IBL:s valberedning) 
på irresjo@gmail.com. Skriv ”Nominering IBL 2019” i ämnesraden.

årsmöte.indd   1 2019-01-24   14:30



POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE
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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

Ingen DNA extraktion
Inga manuella pipetteringssteg
Snabbt resultat inom 3 timmar

  Få resultat direkt från fecesprovet
  på en och samma dag

  EntericBio realtime® 

  För mer information kontakta Diagen

  Patogenpaneler för detektion av:
  Salmonella

  STEC

  Shigella

  Campylobacter

  Cryptosporidium

  Giardia

  Yersinia

  Entamoeba

  Vibrio
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