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Pernilla Abrahamsson 
FOTO: Mariann Holmberg, 
Region Västerbotten

Tidningens tema denna gång är utbildning och karriär, 
ett stående tema på årets första nummer. Inom Västra 
Götalandsregionen upprättas nu 60 utbildningsanställ-
ningar för sjuksköterskor som vill specialisera sig inom 
ett visst område. Den reglerade utbildningen bedrivs 
på betald arbetstid och förläggs till verksamheten och 
ger vetenskaplig teori och praktik genom hela utbild-
ningen och blir vad man kallar ett verksamhetsinte-
grerat lärande. Ansvaret för innehåll, måluppfyllelse, 
akademisk progress samt examinationer för det verk-
samhetsintegrerade lärandet 
ligger på universitet vilket 
garanterar kvaliteten. Den 
garanteras genom att utbild-
ningen regleras i högskole-
förordningen och därmed 
granskas av staten.

Utbildningen ges på avan-
cerad nivå, med akademisk fördjupning inom huvud-
ämnet. För sjuksköterskan är huvudämnet omvårdnad 
och för oss biomedicinska analytiker är det biomedi-
cinsk laboratorievetenskap. För sjuksköterskan finns 
idag 11 stycken specialistområden. De sjuksköterskor 
som utbildats erhåller en skyddad specialistbeteckning 
enligt Patientsäkerhetslagen efter examen. Dessutom 
väntar en anpassad tjänst och ett lönepåslag på 2 000 kr 
inom VG-regionen. Visst låter väl detta intressant?

IBL ingår i ett samarbetsprojekt med en av våra fack-
liga organisationer, Vårdförbundet, med avsikten att få 
till stånd en motsvarande statligt finansierad specia-
listutbildning för biomedicinska analytiker. Det är en 

lång administrativ process vi har framför oss och det är 
viktigt att vi redan från början får med oss huvudmän-
nen och arbetsgivarna i planeringen då en förändrad 
tjänstestruktur på laboratoriet blir allt mer aktuell.

Våra arbetsuppgifter blir allt mer avancerade och vi 
måste följa med i utvecklingen och inneha allt högre 

kompetens, det räcker inte 
med en grundutbildning. I led 
med specialistutbildningar 
finns förslag om att utöka 
antalet AID-etiketter för pro-
fessionen biomedicinska 
analytiker. Etiketterna talar 
egentligen om nivån på kom-

petens och hur avancerade arbetsuppgifter som ingår 
i uppdraget och utifrån en nationell samsyn på tjäns-
testrukturen så kan  bättre statistik beräknas på vem 
som gör vad och hur många. Idag finns endast en etikett 
för biomedicinsk analytiker och en etikett för cytodiag-
nostiker, sjuksköterskan har omkring 20 stycken. 

Vi uppvaktar SKL i frågan och hoppas på sikt att vi 
ska få gehör för våra önskemål om åtminstone fyra 
nivåer, etiketter, inom professionen.

Har du som medlem synpunkter på arbetet kring 
specialistutbildningar för biomedicinska analytiker så 
är du välkommen att höra av dig till oss. Som medlem 
är du delaktig i denna process och vad just du tycker 
är värdefullt. IBL efterfrågar engagerade medlemmar 
och utbildningsfrågan är en av våra absolut viktigaste 
frågor och som berör många.

”Våra arbetsuppgifter blir 
allt mer avancerade och 

vi måste inneha allt högre 
kompetens”

Ledaren

Utbildningsfrågan – 
en av våra viktigaste

Helene Johansson (ordförande IBL)

EN SPÄNNANDE FORTSÄTTNING PÅ DINA STUDIER
– Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik

Vill du studera vidare? Biomedicin och metoder inom 
medicinsk diagnostik är ett masterprogram, som riktar 
sig till dig som biomedicinsk analytiker eller röntgen-
sjuksköterska som vill vidareutbilda och specialisera dig.

Du kan välja mellan inriktningarna Bild & funktions-
medicin, Klinisk laboratoriemedicin och Experimentell 
medicin. 

Inom Bild & funktionsmedicin fördjupar du dig i 
tekniker och metoder på organnivå som är aktuella 
inom fysiologisk diagnostik och bilddiagnostik. 

Inriktningen Klinisk laboratoriemedicin ger möjlighet 
till fördjupning i analysmetoder som används inom 

klinisk diagnostik. Inriktningen innehåller både teoretisk 
och verksamhetsförlagd utbildning.

Experimentell medicin ger dig en fördjupning inom 
patologiska förlopp på cell- och molekylärnivå och är 
en forskningsförberedande inriktning.

Programmet ger 120 högskolepoäng. Det kan ge 
dig tillträde till mer avancerade yrkesuppgifter och ger 
en god plattform för vidare forskarstudier. De flesta 
kurserna kan läsas på distans och 30 högskolepoäng 
valfria kurser ingår i programmet.

Läs mer på:  
www.oru.se/Masterprogram
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Katarina Junevik har arbetat som leg. biomedicinsk analytiker inom hematologisk 
diagnostik, flödescytometri sedan början av 1990-talet. I september 2013 försvarade 
hon sin avhandling ”Studies on therapeutic vaccination and immune evasion in chronic 
lymphocytic leukemia”. Hon jobbar idag som enhetschef på enheten för specialanalyser 
inom klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt är ansvarig för de 
flödescytometriska instrumenten inom forskningen på samma avdelning.

Avhandling

Studies on Therapeutic 
Vaccination and Immune 
Evasion in Chronic Lymphocytic 
Leukemia

Figur 1: Samspel mellan DC och T-cell. Signal 1: TCR känner igen antigen presenterat av MHC klass II på DC. Signal 2: Signalen verifieras och 
förstärks av CD28-CD80/CD86. Signal 3: DC producerar cytokiner som gör att T-cellen aktiveras för immunsvar.

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en blod-
sjukdom som drabbar ca 500 svenskar per 
år. Vid KLL ansamlas stora mängder sjuka 
B-celler i blod, benmärg och lymfkörtlar. 
Vid denna sjukdom kan förloppet vara 
mycket olikartat, vissa patienter kan leva 
symptomfria i decennier, medan andra 
behöver behandling inom bara några år. De 
vanligaste behandlingsformerna som finns 
idag är cytostatika och antikroppar riktade 
mot tumörcellerna. Även om man i vissa 
fall efter en benmärgstransplantation kan 
bli friskförklarad, anses sjukdomen vara 
obotlig. Vid dessa transplantationer har 
man kunnat se en immunologisk graft-ver-
sus-leukemia effekt som uppmuntrat till 
att leta efter andra immunologiska behand-
lingsformer till denna patientgrupp. De 
flesta som drabbas är äldre personer (hälf-
ten är över 70 år) som kan ha svårt att klara 
av en mer intensiv behandling såsom ben-
märgstransplantation. De behandlingar 
som ges idag är i sig immunnedsättande 
och ges till patienter som på grund av sin 
sjukdom redan är immundefekta, både när 

det gäller normala B-celler (lägre produk-
tion av immunoglobuliner) och T-celler 
(sämre förmåga att attackera KLL-celler). 
På grund av denna immundefekt uppnås 
troligen ingen komplett eliminering av 
tumörcellerna och därmed ingen kom-
plett remission. Det är därför viktigt att 
hitta nya mer skonsamma och immunsti-
mulerande behandlingar som även sköra 
patienter kan få.

En alternativ väg är att försöka hitta 
markörer på T-celler som kan ge upphov 
till nya behandlingar genom att blockera 
hämmande markörer eller hitta aktive-
rande immunmarkörer. Man har också 
försökt att hitta metoder att göra KLL-
cellerna mer ”synliga” för immunförsvaret 
genom att uppreglera markörer, t.ex CD80 
och CD86, som identifieras av T-cellerna. 
Försök har även gjorts med både autologa 
och allogena vaccinceller för att stimulera 
det egna immunförsvaret till att attackera 
tumörcellerna.

I min avhandling ingick fyra delarbeten: 
arbete I och IV inriktar sig på hämmande/

aktiverande receptorer på cellytan medan 
II och III studerar alternativa vaccinceller 
som ska stimulera immunförsvaret att 
döda KLL-celler. I vår grupp visade vi att 
CD8+ T-celler med hämmande receptorer 
(killer immunoglobuline-like receptor KIR) 
på cellytan ökar med avancerat sjukdoms-
stadium, vilket kan leda till sämre för-
måga att döda KLL-celler. Sedan några år 
tillbaka finns en antikropp (IPH2101) mot 
dessa immunhämmande receptorer, och 
lovande resultat har fåtts i kliniska stu-
dier hos patienter med AML och multipelt 
myelom. I arbete IV sågs att immunstimu-
lerande receptorer finns på KLL-celler hos 
en population patienter med god prognos, 
medan samma receptorer saknades i en 
population med dålig prognos. Hos patien-
terna med dålig prognos, kan KLL-cellen 
undvika immunförsvaret med hjälp av 
denna brist på immunstimulerade recep-
torer. Den stadieindelning som används 
idag vid KLL använder sig av robusta mar-
körer som antal angripna körtlar och Hb/
TPK och skulle behöva uppdateras med 

hjälp av teknik och metoder som finns till-
gänglig idag. 

Alternativa vaccinceller som skall sti-
mulera immunförsvaret att mer effektivt 
producera T-celler som dödar tumörceller 
studerades i delarbete II och III. Tidigare 
har kliniska försök med vaccinceller inte 
visat någon egentlig klinisk effekt på 
sjukdomen utan endast en immunologisk 
effekt, men det förefaller vara en säker 
behandling med få och endast lindriga 
biverkningar. Den mognadscocktail som 
använts för att mogna fram dendritceller 
(vaccincell) från monocyter har visat sig 
inte kunna producera de cytokiner som 
är viktiga för ett effektivt immunsvar 
utan snarare givit en hämmande effekt 
på immunförsvaret. Med den alternativa 

vaccincell som vi undersökt finns det för-
hoppning om att den kan ge bättre kliniska 
resultat eftersom den verkar ha en mycket 
bättre förmåga än tidigare vaccinceller att 
kunna producera IL-12 som är essentiell för 
att kunna producera cytotoxiska T-celler 
som kan angripa sjukdomen. Dessa vac-
cinceller har också de markörer som är 
viktiga för att kunna prata med T-celler 
och starta upp hela immunprocessen.

Sammanfattningsvis har delarbetena i 
denna avhandling bidragit med ytterligare 
information om hur KLL-celler undviker 
immunförsvaret och hur man med hjälp 
av rätt vaccincell bättre kan aktivera ett 
nedsatt immunförsvar till att angripa 
KLL-sjukdomen.

”De vanligaste behandlingsformerna som finns 
idag är cytostatika och antikroppar riktade mot 
tumörcellerna.”

Katarina Junevik leg. biomedicinsk 
analytiker och Med. Dr.

T-cell 
aktivering

Mogen 
dendritcell
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 – Det huvudsakliga genombrottet, 
är själva tekniken vi utvecklat som gör 
att det för första gången går att använda 
en autoimmun sjukdomssituation för att 
visualisera den inflammatoriska process 
som sker i bukspottkörteln vid typ 1-dia-
betes, säger Dan Holmberg, professor i 
immunologi vid Lunds Universitet.

Genom att transplantera Langer-
hanska öar till den främre ögonkamma-
ren hos musmodell för typ-1 diabetes är 

det möjligt att med hjälp av avancerad 
mikroskopi studera den inflammato-
riska processen som sker i bukspottkör-
teln – i realtid.

Tekniken gör det möjligt för forskarna 
att följa cellaktiviteten i en eller flera cel-
löar och se hur de invaderande inflamma-
toriska cellerna tar sig in i Langerhanska 
öar och förstör de insulinproducerande 
betacellerna. Själva processen går att följa 
dagligen i månader. 

 – Det ger oss helt nya möjligheter att 
se kroppens reaktion på olika behand-
lingsstrategier för att rädda cellöarna från 
immunförsvarets dödliga attacker. Det 
öppnar upp för många nya saker. Något 
som vi verkligen vill göra, och vi har nu 
teknologin för även om det ligger i framti-
den, är att skapa en modell med mänskligt 
immunsystem och transplantera cellöar 
från människa, säger Dan Holmberg i ett 
pressmeddelande. 

Inflammatorisk process i realtid

Ny metod kan förutsäga 
återfall i bröstcancer

Patienter vars tumörer har 
flera genetiska avvikelser löper 
större risk för återfall. Genom 
att kombinera information om 
tumörens biologiska egenska-
per med annan information 
om patienten är det möjligt att 
avgöra vilka kvinnor som har 
högre risk att få nya brösttu-
mörer, visar en avhandling 
vid Sahlgrenska akademin.

 – Genom att kombinera genetiska 
analyser av tumörprover med den tumör-
klassifiering som sjukvården använder 
idag kan vi med större exakthet förutsäga 
vilka patienter riskerar återfall, säger 

Toshima Parris, doktorand vid Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs Universitet, i ett 
pressmeddelande.

Avhandlingen visar också att en föränd-
rad aktivitet för tretton gener är förknippad 
med sämre utfall av cancerbehandlingen. 
De fyra proteinerna som uttrycks av dessa 
gener reglerar celltillväxt och inflammato-
riska responser och sjukdomsprognosen 
kan förutses bättre om man också tar hän-
syn till deras aktivitet tillsammans med de 
redan etablerade markörerna. 

Forskarna kommer nu att undersöka 
vilken roll dessa proteiner har i bröstcan-
cercellerna samt om studiens resultat 
kan utvecklas till framtida målinriktade 
behandlingar för bröstcancer.

Hudcancer ökar mest
Hudcancer är den näst vanligaste cancer-
diagnosen efter bröst- och prostatacancer. 
Malignt melanom och övrig hudcancer 
ökar snabbast och drabbar både kvinnor 
och män i lika stor utsträckning. Den årliga 
ökningstakten av malignt melanom var 5,7 
procent för kvinnor och 5,9 procent för män 
under år 2012. Det visar Socialstyrelsens 
årliga rapport om cancerincidens i Sverige.

Att befolkningen blir allt äldre är en av för-
klaringarna till att allt fler drabbas av cancer. 
Dessutom har screening blivit allt vanligare 
och de diagnostiska metoderna bättre.

Malignt melanom.  Foto: Cancerfonden och 
Jan Lapins, Karolinska Universitetssjukhuset

En studie från Karolinska Institutet 
och Ludwiginstitutet för cancerforsk-
ning, som presenteras i tidskriften 
Science, visar att valet mellan vilken 
av föräldrarnas genetiska kopia som 
ska användas i celler - vilar på slum-
pen. Med hjälp av ny teknik kunde fors-
kargruppen visa att genaktiviteten och 
valet av den aktiva genkopian i cellen 
är mer slumpartad än man tidigare 
trott. Ofta är det bara en enda, slump-
mässigt vald, genkopia som är aktiv i 
varje enskild cell. Vilken genkopia som 
är aktiv är någonting som dessutom 
kan förändras över tid. 

Upptäckten kan hjälpa till att förklara 
variation i symtom och sjukdom hos 
riskpatienter där genvarianter som 
leder till sjukdom aktiveras hos den 
ena individen, medan andra i riskzo-
nen förblir friska, eftersom tillräckligt 
av andra genvarianter har aktiverats.

 – Detta inre dynamiska cellfeno-
men har inte tidigare beskrivits, efter-
som metoderna för att studera geners 
aktivitet har byggt på att man analyse-
rar hundratals celler i taget. Man får då 
fram ett genomsnitt där bidragen från 
faderns och moderns kopia av en viss 
gen, de så kallade allelerna, blir sam-
manblandade. Vi har istället utvecklat 
en ny metod som gör det möjligt att 
analysera genernas aktivitet i enskilda 
celler, säger Rickard Sandberg, som 
har lett forskningen i ett pressmedde-
lande från Karolinska Institutet. 

Slumpen avgör - trots 
genetiskt underlag

Enligt rapporten är sannolikheten att drabbas 
av cancer före 75 års ålder cirka 28 procent för 
kvinnor och omkring 30 procent för män.

Nytt & Noterat
NYTT & NOTERAT
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”DET ÄR ALLTID SPÄNNANDE 
NÄR MAN  HITTAR CELLER MAN 

ALDRIG SETT TIDIGARE”

Yvonne Sköldin, Biomedicinsk analytiker 
hematologen på Unilabs, Eskilstuna

En fortsatt stark utveckling av laboratoriemedicin och klinisk 
fysiologi och därmed en patientsäker vård av god kvalitet kräver 
specialistkunskap. Vårdförbundet arbetar tillsammans med IBL 
för en nationellt reglerad specialistutbildning för biomedicinska 
analytiker och för Akademisk specialisttjänstgöring (AST).

Vårdförbundets modell för Akademisk specialisttjänstgöring:

• Utbildningen ska även 
fortsättningsvis ges av 
universitet och högskola.

• Den ska ge en akademisk 
examen och skyddad 
specialistbeteckning.

• Utbildningsanställningar 
inrättas och regleras i 
kollektivavtal.

• Utbildningen genomförs 
till större delen inom 
laboratorie verksamhet.

XN-SERIEN ÄR SYSTEMET FÖR DIG ...
när pålitliga hematologiresultat räknas. När ett effektivt arbetssätt är viktigt. Då förmågan att vara förberedd på framtidens
behov gör ditt laboratorium framgångsrikt ... VARJE DAG 

GIVING EVERYTHING. EVERY DAY.

www.sysmex.se/xn

Name: Svetlana R.

Job: Medical Lab Technician

Mission: Guardian Angel

Name: XN-9000

Job: Customised haematology solution

Mission: Pathfi nder

SYSME_13839_XN_Anzeige_ Laboratoriert_Nordic_RZ.indd   1 09.08.13   12:13



Bakterie bakom ökad risk 
för tandlossning

Carola Höglund Åberg, specialisttandlä-
kare i tandlossningssjukdomar samt dok-
torand vid institutionen för odontologi vid 
Tandläkarhögskolan, har följt en tonårspo-
pulation i Västafrika i två års tid och visat 
att Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
ökar risken för utveckling av aggressiv 
parodontit. 

Personer som har 
Aggregatibacter actinomycetemco-
mitans i munhålan, framförallt 
den typen som producerar 
stora mängder av ett visst 
toxin, riskerar att drabbas av 
en tandlossningssjukdom. Det 
visar en ny avhandling från 
Umeå universitet. Sjukdomen, 
som framförallt drabbar 
tonåringar och unga vuxna, 
kallas aggressiv parodontit 
och orsakar en snabb ned-
brytning av tändernas stöd-
jevävnader. De drabbade har 
ofta de sjukdomsframkallande 
bakterierna i tandköttet.

Carola Höglund Åberg.

Foto: Sahlgrenska akademin

Tieto är ett IT-tjänsteföretag som erbjuder IT- och konsulttjänster. Med cirka 15 000 anställda är Tieto 
ett av de ledande IT-tjänsteföretagen i norra Europa och världsledande inom vissa segment.
 
Vill du bidra till bättre hälso- och sjukvård och till ett friskare 
samhälle med vårt nya koncept Lifecare?
Är du nyfiken och kreativ? Ser du möjligheterna och behovet av att modernisera och utveckla
laboratoriemedicinska informationssystem? Har du patienten i fokus?  Då är du den vi söker!

Välkommen att skicka in ansökan eller få mer information på http://wwVälkommen att skicka in ansökan eller få mer information på http://www.tieto.se/20580.
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        Tieto Sweden Healthcare & Welfare
                Teknikringen 8, 58330 Linköping

Är du vår nästa 
verksamhetsexpert 
inom klinisk kemi?

 – En viktig egenskap hos denna bakte-
rie är att den har förmågan att producera 
två exotoxiner, som attackerar viktiga 
försvarsceller i de vävnader som omger 
tanden. Toxinproduktionen kan variera 
mellan olika stammar av bakterien. En 
högproducerande särskilt virulent klon 
av bakterien, den så kallade JP2-klonen, 
ses ofta bland individer av afrikanskt 
ursprung, säger Carola Höglund Åberg i ett 
pressmeddelande från Umeå universitet.

Undersökningen av toxinerna har visat 
att de kan orsaka nekros, celldöd samt 
skador på värdcellens DNA och på så sätt 
förhindra celldelning. De personerna som 
var infekterade med bakterier med [CH2] 
hög toxinproduktion, löpte den största 
risken att drabbas av aggressiv parodontit.  

 – Eftersom specifika substanser 
som frisätts från bakteriebeläggningar 
startar tandlossningsprocessen är det 
viktigt att i ett första steg påvisa före-
komst av A. actinomycetemcomitans i tand-
köttsfickan. Detta som ett viktigt led i 
diagnostiken av tandlossningssjukdom 
hos unga. I framtiden hoppas vi med 

nya behandlingsstrategier kunna block-
era bakteriens sjukdomsframkallande 
mekanismer såsom förmågan att fästa 
på värdcellen, samt förhindra produktion 
och utsöndring av toxiner, säger Carola 
Höglund Åberg.

Patienter med 
ländryggssmärta 
riskerar feldiagnos
Diagnosmetoden diskografi anses med-
föra betydande risker och det råder delade 
meningar om metodens säkerhet att ställa 
rätt diagnos. Trots det används diskografi 
ofta idag, framförallt internationellt. Nu 
visar en studie vid Sahlgrenska akademin 
att metoden, som används för att diag-
nostisera ryggbesvär, en av de vanligaste 
sjukskrivningsorsakerna i Sverige, bör 
undvikas.

 – Vår slutsats är att risken för feldi-
agnos är stor och att diskografi därför bör 
undvikas. Detta särskilt eftersom disko-
grafi används som beslutsunderlag inför 
ryggoperation, som ofta är ett omfat-
tande ingrepp, säger doktoranden Hanna 
Hebelka Bolminger i ett pressmeddelande 
från Sahlgrenska akademin.

Det vanligaste skälet till ländryggs-
smärta antas utgå från mellankotskivan 
och metoden bygger på att kontrastvätska 
injiceras i en disk som sväller upp. 
Smärtan som patienten registrerar antas 
indikera att problemet sitter i den inji-
cerade disken. Den nya studien visar att 
trycket vid diskografi inte bara ökar i den 
specifika disken utan även i angränsande 
diskar. Detta resulterar i att patientens 
smärta kan komma från en annan disk 
än just den som testas.

 – Problemet är att det saknas ett till-
förlitligt alternativ för att avgöra varifrån 
smärtan kommer vid ospecifik ryggs-
märta. Det går till exempel inte att skilja 
en smärtsam disk från en normal med 
hjälp av röntgen eller annan bilddiag-
nostik såsom MR, säger Hanna Hebelka 
Bolminger, som menar att forskningen nu 
bör koncentreras till att utveckla alterna-
tiva metoder.

Kan du gissa bakterien?

Rätt svar på sida 34.

Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv

Virusutbrott 
i Karibien
Ett utbrott av chikungunyavirus 
pågår just nu i Karibien. Sedan 
oktober 2013 har runt 800 fall 
rapporterats. Viruset överförs via 
Aedes-myggor, som också sprider 
denguefeber och främst lever runt 
stadsbebyggelser. 

Själva sjukdomen är väldigt 
lik denguefeber med hög feber, 
huvudvärk, muskelvärk samt 
karakteristisk ledvärk. 

Detta är första gången som chik-
ungunya sprids på den ame-
rikanska kontinenten. Viruset 
finns sedan tidigare endemiskt i 
Afrika, Asien samt på öar i Indiska 
Oceanen och västra Stilla havet.

NYTT & NOTERAT
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Jeg, for eksempel, satte meg på “feil” stol 
første dagen på ny arbeidsplass. Det ble 
ikke sagt noe til meg direkte, men jeg 
merket fort at det var upassende at jeg 
som nyansatt vikar satte meg øverst ved 
bordet, ved siden av avdelingslederen. Jeg 
oppdaget at hele arbeidsplassen var preget 
av et meget strengt hierarki, selv om det 
ikke var uttalt. Det lå «i veggene» hva som 
var akseptert og hva som ikke var det.

I ettertid skremmer det meg hvor fort 
jeg selv ble en del av denne kulturen, og 
at jeg var med på å overføre den til neste 
nykomling.

Hva er kultur?
Kulturen på en arbeidsplass er et mønster 
av åpne og skjulte verdier som kommer til 
uttrykk på ulikt vis. De ansatte har en opp-
fatning av hva som er riktige og gale måter 
å gjøre ting på, de har vaner, holdninger og 
ritualer. Dette blir vedlikeholdt av felles-
skapet: “Vi pleier å gjøre det slik her”

På noen arbeidsplasser er det vanlig at 
alle ansatte på alle avdelinger tar blod-
prøver, mens det andre steder kun er noen 
få som utfører denne arbeidsoppgaven. 
Hvordan dette blir organisert kan være et 
uttrykk for hvilket syn de som jobber der 
har på prøvetaking, og hvilken kultur de 
har for samarbeid. 

 – Kulturen er en mental oppfatning 
som finnes inne i hodet på folk og som 
derfor ikke kan studeres direkte, sier 
Einar Aadland, cand.theol. og førstea-
manuensis i organisasjon og ledelse ved 
Diakonhjemmet høgskole. 

 – For å forstå kulturen på en arbeids-
plass må vi derfor se på hva vi faktisk 
gjør – og ikke på hva vi sier at vi gjør. 

Hvilken kultur 
er det på din 
arbeidsplass?

Det er kanskje ikke så lett å 
svare på hvilken kultur det er 
på ens egen arbeidsplass. Vi 
stopper sjelden opp og tenker 
over det. Vi er en del av kultu-
ren og som oftest er vi blinde 
for hva som preger miljøet. 
Folk utenfra “leser” kulturen 
og oppdager fort om miljøet 
er inkluderende eller ikke.

AV: Signe Røynås
Medlem av Bioingeniørfaglig 
institutt:s (BFI) yrkesetiska råd.

Signe Røynås.

”Det er for enkelt å si at 
kulturen kun bygger på 
felles verdier”

Artikeln är sedan tidigare publicerad i den norska tidskriften Bioingeniøren nr. 6/7 2013. 
Den är omtryckt med tidningens och författarens tillåtelse.

Verdier som ikke er uttalte og kjent for 
alle, kan likevel prege arbeidsplassen og 
sette usynlige grenser. De kan være med 
på å sementere kulturen, det er nemlig 
vanskelig å gjøre noe med det som ikke blir 
snakket åpent om. 

Kvalitet, trygghet, rettferdighet og 
respekt blir regnet som grunnleggende 
verdier i helsesektoren.  Disse verdiene 
får imidlertid først menig hvis de blir 
kjent blant alle medarbeiderne og hvis de 
omsettes i praksis. Verdiene kan tres ned 
over hodet på medarbeiderne eller utvikles 
nedenfra og opp. Det siste er mer krevende, 
men da får de mye større innvirkning på 
praksisen. 

Hvilke kultur ønsker vi?
En god organisasjonskultur kjennetegnes 
av åpenhet. Man reflekterer og diskuterer 
åpent hvordan alle ledd i virksomheten 
handler. Når man blir klar over hva som 
eventuelt ikke er bra, skjer det en bevisst-
gjøring som igjen fører til endring. Det er 
ikke nok å lage et verdigrunnlag hvor sam-
arbeid, respekt og omsorg blir vektlagt. 
Som nyansatt oppdager man fort om det 
virkelig er kultur for samarbeid. Tar man 
en ekstra tørn og hjelper hverandre ferdig 
med arbeidsoppgavene eller tar man en 
ekstra kaffekopp? 

Det er for enkelt å si at kulturen kun byg-
ger på felles verdier. I en stor organisasjon 
med mange ansatte, vil det alltid oppstå 
subkulturer og verdimangfold. Hvor likt 
vi ser på saker og ting avhenger av tema. 
Alle bioingeniører på samme arbeidsplass 
kan for eksempel arbeide mot felles mål 
når det gjelder kvalitetssikring, men kan 
være uenige om turnusplanleggingen. Det 
“sanne” bildet av kulturen finnes ikke, 
men det er uansett sunt å reflektere over 
egen kultur for å bli bevisst og eventuelt 
justere kursen. 

Ikke minst er det viktig å se på hva vi er 
gode til og gjøre mer av det. Vi må ta vare på 
det gode arbeidsmiljøet. Vi må gi hverandre 
ros for bra utført arbeid, ta imot nyansatte 
med åpne armer og hjelpe hverandre så 
godt vi kan med arbeidsoppgavene.

Da er vi kanskje med på å skape en 
kultur som både er åpen og inkluderende 
– og synlig.

Gästkrönika

ETIK

Åpne og skjulte verdier
Åpne verdier viser hvilke mål, idealer og 
prioriteringer en arbeidsplass har. Mål 
om faglig utvikling og økt samarbeid kan 
se fint ut på papiret, men det er ikke alltid 
slik det oppleves i praksis.  Hvis avdelingen 
sier at de prioriterer faglig utvikling, men 
lederne likevel ikke avsetter penger til 
kurs og videreutdanning, er det økonomien 
som styrer og ikke fagutviklingen. Slike 
skjulte verdier kommer til syne gjennom 
handlinger og gjennom hvilke reelle prio-
riteringer arbeidsplassen foretar. 

Gästkrönika: Etik

PLATSANNONS

GÄSTKRÖNIKA: ETIK
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Premune och Swecure söker BMA med erfarenhet av djurarbete 
 

Premune och Swecure är två innovativa forskningsbolag som utvecklar en preventiv 
behandling mot allergi. Bolagen grundar sig i samma teknologi, där Premune fokuserar i 
det veterinära spåret och Swecure i det humana. Upptäckten är baserad på femton års 
studier av Prof. Dr. Agnes Wold, Ingegerd Adlerberth och Anna Rudin vid Sahlgrenska 
akademin som identifierat ett bakteriellt superantigen med en unik förmåga att aktivera 
immunologiska toleransmekanismer som hindrar framtida allergiutveckling. Utöver nämnda 
projekt arbetar bolagen gemensamt med flera intressanta projekt parallellt, samtliga med 
koppling till vår tarmflora. 
 
Vi söker dig som har ett genuint intresse för laborativt arbete. Du arbetar noggrant och 
strukturerat och stimuleras av nya utmaningar, såsom utveckling av ny metodik. Du är 
legitimerad biomedicinsk analytiker eller innehar likvärdig utbildning. Erfarenhet av 
flödescytometri, djurarbete och bakterieodling är meriterande.  
 
Som huvudansvarig för labbet ansvarar du för beställningar och dylikt samt att ordning 
och struktur hålls. Du arbetar i nära samarbete med forskarna och kommer att vara 
delaktig i flera olika forskningsprojekt. Dina arbetsuppgifter är varierande och förutsätter 
god samarbetsvilja och inlärningsförmåga samt ett strukturerat arbetssätt. Ditt laborativa 
arbete kommer innefatta cellarbete, molekylärbiologiskt arbete, djurarbete, flödescytometri, 
ELISA, immunohistokemi m.m.  
 
Tjänsten är heltid och är placerad i Göteborg. 
 
Skicka in Din ansökan innehållandes CV och personligt brev i dag! 
 
Sofia Östman, Forskningschef, Premune / Swecure  
Telefon: 0708 982 862 / Epost: sofia@premune.com 
www.premune.com / www.swecure.com 

 
 



TEMA: Utbildning & Karriär

Interprofessionell 
samverkan ger bättre 

patientvård
När studenterna som utbildar sig inom hälso- och sjukvården kliver in i arbetslivet 
förväntas de kunna samarbeta över professionsgränser. Allt för att öka vårdkvalitet 

och patientsäkerhet. Därför arbetar Karolinska Institutet för att skapa förutsättningar 
för studenter från olika professioner att lära med, om och av varandra, så kallad 

interprofessionell utbildning.

Av: Jasenka Dobric

R edan idag samarbetar de olika 
yrkesgrupperna inom hälso- och 
sjukvården för att varje patient 
ska få bästa möjliga vård. I fram-

tiden kommer också kraven på ett effek-
tivt teamarbete att öka vilket i sin tur ökar 
behovet av interprofessionellt lärande 
redan under grundutbildningen.

 – Om man tänker efter så är det gan-
ska självklart. Vi förväntas exempelvis 
kunna ta blodprover när vi är färdigutbil-
dade och då ingår det i vår utbildning. Vi 
förväntas kunna samverka i interprofes-
sionella team och då är det naturligt att 
man börjar med det under utbildningen, 
säger Med. Dr och leg. biomedicinsk ana-
lytiker, Maria Kvarnström. Hon arbetar 
som projektledare på Centrum för klinisk 
utbildning med att utveckla och etablera 
interprofessionellt lärande på Karolinska 
Institutets grundutbildningar. 

Den kanske mest naturliga mötesplat-
sen, där biomedicinska analytikerstudenter 
på KI får chansen att samverka med stu-
denter från andra utbildningsprogram, är 
under vissa moment av den verksamhets-
förlagda utbildningen, VFU. Än så länge får 
inte alla studenter den möjligheten till skill-
nad från exempelvis läkar-, sjuksköterske-, 
och sjukgymnaststudenter som under sin 

utbildningstid har en obligatorisk placering 
på en klinisk undervisningsavdelning där 
huvudsyftet är att just jobba i tillsammans 
och lära sig av varandra. 

 – Vi är alla en del av vårdkedjan och 
där finns det mycket som kan bli bättre 
som till exempel kommunikation som 
är väldigt viktig för patientsäkerheten. 
Många av de kliniska misstag som begås 
i vården beror på misstag i både skriftlig 
och muntlig kommunikation. Det är vik-
tigt att komma ihåg att vi alla jobbar till-
sammans runt patienterna och samverkar 
även om vi inte alltid ses, förklarar Maria 
Kvarnström.

Transfusionsmedicin 
samarbetar med hematologisk 
vårdavdelning 
Ett av de laboratorierna på Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge som 
har initierat ett pedagogiskt projekt som 
möjliggör interprofessionell studentsam-
verkan är Transfusionsmedicin. Projektet 
startades upp tillsammans med hemato-
logisk vårdavdelning M71–73 och tanken är 
att biomedicinska analytiker- och sjukskö-
terskestudenter ska mötas och få en ökad 
insikt och kunskap inom varandras profes-
sionsområden och på så sätt kunna verka 

för bättre kvalitet och patientsäkerhet. 
 – Ett viktigt skäl till att jag ville starta 

detta projekt är att biomedicinska analy-
tiker kommer väldigt lite i kontakt med 
andra yrkesgrupper och patienter. Det är 
en viktig del att se patienterna och även om 
vi pratar om både kvalitet och patienter så 
är det en helt annan sak att få möjlighet att 
se och uppleva. Det blir ett inlärningsmo-
ment för både sjuksköterskestuderande 
och biomedicinska analytikerstudenter, 
säger Karin Hannerz, leg. biomedicinsk 
analytiker, adjungerad klinisk adjunkt på 
Karolinska Universitetssjukhuset och en 
av projektledarna bakom samarbetet. 

En dag under sin verksamhetsförlagda 
utbildning får biomedicinska analytiker-
studenter en inblick i hematologavdel-
ningens verksamhet samt undervisning av 
sjuksköterskestudenter i vårdnära avdel-
ningsarbete. Studenterna får chansen att 
intervjua en patient, vara med vid prov-
tagning och delta i förberedelserna inför 
en transfusion av blodprodukt. 

Likaså får sjuksköterskestudenter en 
dag på transfusionsmedicin med både 
blodgruppering, tillverkning och hantering 
av blodprodukter samt undervisning i labo-
ratorieverksamhet och kvalitetssäkring. 

 – Responsen som vi har fått är väldigt 
positiv. Studenterna är jättenöjda och 
tycker att de har fått en fördjupad insikt 
om den egna rollen inom vårdkedjan, 
bättre förståelse för varandras profes-
sioner och att kunskapen inom det egna 
området har stärkts, säger Karin Hannerz. 

Sedan hösten 2012 har totalt tolv bio-
medicinska analytikerstudenter och sjuk-
sköterskestudenter deltagit i projektet.

Nytta för patienten
Studier har visat att studenterna efter en 
placering på klinisk undervisningsavdel-
ning där fokus ligger på interprofessionell 
samverkan visar attitydförändringar gent-
emot andra professionerna. De uppskattar 
andra yrkesgrupper mer när de har större 
kunskap om deras kompetens och roll i 
vårdkedjan. Och det är inte bara framti-
dens vårdpersonal som har nytta av inter-
professionell utbildning utan den främsta 
nyttan är för patienterna.   

 – Studier har visat att patienterna som 
har vårdats på det här sättet är mer nöjda. 
De känner sig trygga när de får samma 
besked av alla de möter på avdelningen 
och vårdtiden kortas något vilket också 
resulterar i ekonomiska vinster, förklarar 
Maria Kvarnström.  

Men att starta upp ett liknande samar-
bete som transfusionsmedicin och hema-
tologisk vårdavdelning har kräver en hel 
del förberedelser och arbete. 

 – Vi har ett väldigt gott samarbete 
med den hematologiska vårdavdelningen 
och det kändes naturligt att fråga just dem 
om de var intresserade av interprofessio-
nell studentsamverkan. Sedan gäller det 
att man har studenter på avdelningarna 
samtidigt samt att de har hunnit lära sig 
en del innan de får undervisa och lära av 
varandra. Projektet bygger också på att 
det inte ska ta stora resurser från kliniker, 
säger Karin Hannerz. 

Framtidsvision 
Karolinska Institutet har som målsättning 
att inom en snar framtid kunna erbjuda 
alla studenter en möjlighet till interprofes-
sionell utbildning.

 – Interprofessionell utbildning behö-
ver inte alltid vara en två veckor lång place-
ring på en klinisk undervisningsavdelning. 
Det kan vara ett kort inslag som exempel-
vis ett hembesök som går att genomföra i 
primärvården eller case – seminarium när 
studenter av olika professioner kan disku-
tera patientfall tillsammans. Sedan har vi 
skuggning där man får följa någon av en 

Interprofessionell utbildning (IPE)  
sker när två eller fler profession  er 
lär med, av och om varan   dra för att 
förbättra samarbetet och kvaliteten 
i vården. 
Interprofessionell lärande (IPL) 
uppstår genom interaktion mellan 
medlemmar av två eller flera pro-
fessioner. Detta kan vara resultatet 
av interprofessionell utbildning eller 
uppstå spontant.

”Det är viktigt att handledarna under den 
verksamhetsförlagda utbildningen är föredömen 
också beträffande det interprofessionella och visar 
på god samverkan med andra professioner.”

annan profession vilket är ingenting nytt 
men om man exempelvis har frågor som 
ska besvaras i samband med lärandeakti-
viteten så får man ut mer av det momentet 
och det kan resultera i interprofessionellt 
lärande, säger Maria Kvarnström. 

Vidare är handledare och lärare en 
viktig målgrupp i arbetet med att främja 
interprofessionell utbildning.

 – Det är viktigt att handledarna under 
den verksamhetsförlagda utbildningen är 
föredömen också beträffande det inter-
professionella och visar på god samver-
kan med andra professioner. Vi arbetar 
aktivt med att sälja in de olika lärandeak-
tiviteterna som vi på Centrum för Klinisk 
Utbildning tagit fram för handledare och 
lärare så att de i sin tur kan genomföra det 
med sina studenter. 

En del andra utbildningsprogram på KI 
har kommit betydligt längre med denna 
typ av lärande och när det gäller studenter 
på biomedicinska analytikerprogrammet 
hoppas Maria Kvarnström på fler liknande 
samarbeten som den mellan transfusions-
medicin och hematologisk vårdavdelning. 

 – Det är ett stort projekt att bygga upp 
ett kontaktnät och sådana rutiner men det 
ser jag som möjligt. 

Och både Karin Hannerz och Linda 
Karlhager, leg. sjuksköterska och adjung-
erad klinisk adjunkt, som är projektle-
darna bakom det lyckade samarbetet 
planerar att bredda sitt projekt genom 
att i första hand involvera Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna så att fler 
studenter får möjlighet att delta. 

 – Vi ska också fortsätta att lobba för 
detta inom olika grupper och försöka 
sprida projektet vidare till andra kliniker 
inom Karolinska Universitetslaboratoriet, 
avslutar Karin Hannerz. 

Maria Kvarnström pratade om vikten av inter-
professionellt lärande på Diagnostikforum i 
Jönköping.
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Det var främst tack vare chefernas uppma-
ningar som Susanne Axelsson bestämde 
sig för att läsa den nya masterutbild-
ningen där fokus, till skillnad från andra 
masterprogram, ligger på klinisk labora-
toriemedicin. Hon är processansvarig för 
flödescytometriska analyser på Klinisk 
patologi vid Örebro Universitetssjukhus 
och med en masterexamen i bagaget är 
tanken att hon ska ta ett större ansvar för 
bland annat metoder, metodutveckling 
och kvalitetssäkring.

 – Jag tycker att detta är ett bra tillfälle 
att fördjupa sig inom sitt specialområde 
och få mer kunskaper, säger hon.

Arbetsgivarna från regionen, som ser 
ett behov av specialutbildade biomedi-
cinska analytiker, kommer att inrätta ett 
antal specialisttjänster för biomedicinska 
analytiker med masterexamen i klinisk 
laboratoriemedicin. Och de nya befatt-
ningarna innebär också högre löner. 

 – Vi vill varken uppåt eller neråt 
utan dessa biomedicinska analytiker ska 

lönesättas i paritet med specialistsjuk-
sköterskor i de olika landstingen. När 
man går en specialistutbildning till sjuk-
sköterska och kommer tillbaka och erhål-
ler en ny befattning hamnar man i en 
annan nivå. Det är tydligt och klart inom 
landstingen, förklarar Agneta Colliander, 
biträdande verksamhetschef för laborato-
riemedicinska länskliniken i Örebro.

En intensiv första termin 
Totalt har ett tiotal studenter påbörjat 
sin vidareutbildning i klinisk laboratorie-
medicin. Bland dem finns både nyexami-
nerade biomedicinska analytiker samt 
biomedicinska analytiker med arbets-
livserfarenhet. Under höstterminen har 
kurser i forskningsprocessen, laboratorie-
medicinsk diagnostik samt handledarut-
bildning stått på schemat. 

 – Det har varit en rolig och lärorik 
termin med bland annat statistik och en 
litteraturstudie i ett område inom flödes-
cytometri. Sedan är vi den första kullen 

som går och det har varit lite ”barnsjuk-
domar” men det kommer säkert att rättas 
till nästa utbildningsstart, säger Susanne 
Axelsson. 

Hon har läst på heltid men ändå jobbat 
på laboratoriet vid behov, vilket i perioder 
har krävt en hel del disciplin. 

– De kurser jag har läst har jag läst på 
helfart och samtidigt har jag har jobbat 
mellan 40–80% varje vecka så det har varit 
en jobbig ekvation med tiden.  Jag tycker 
att både mitt jobb och studierna är väldigt 
roliga, men det har krävts mycket disciplin 
och struktur för att få det att fungera och 
ibland har det varit pressande och jobbigt 
men terminen har ändå gått väldigt fort, 
säger hon.

Stöd från arbetsgivaren 
Susanne har under hela terminen haft 
en dialog med sin chef om hur mycket 
utrymme studierna lämnar för arbete på 
laboratoriet. Inför redovisningar och tentor 

Klinisk laboratoriemedicin 
120 hp, Örebro universitet
• Möjlighet att ta ut magisterexamen 

efter ett års studier finns. 
• Sex landsting - Gävle, Uppsala, 

Dalarna, Västmanland, Värmland 
och Örebro- står bakom satsningen 
på masterutbildningen med 
klinisk inriktning för biomedicinska 
analytiker.

Masterutbildning med klinisk 
inriktning ger fler karriärmöjligheter

Susanne Axelsson är en av de 
biomedicinska analytiker som 
för en termin sedan började läsa 
den nya masterutbildningen 
med klinisk inriktning vid 
Örebro Universitet. Utbildningen 
som ska ge biomedicinska 
analytiker fördjupade kunska-
per inom ett valt specialom-
råde och nya karriärvägar.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Helena Jahnsson 
& Jasenka Dobric

”Jag tycker att detta är ett bra tillfälle att 
fördjupa sig inom sitt specialområde.”

har det varit mera studietid och mindre 
arbetstid. Hon studerar med full lön tack 
vare att verksamheten har ett behov av 
specialutbildade biomedicinska analytiker. 

 – Det är en förmån att få gå den här 
utbildningen, tycker jag. Därför vill man 
inte bara ta, utan också ge tillbaka. Men 
det är klart att det är högst individuellt hur 
man mår i en sådan situation. 

Även kollegorna på arbetsplatsen har 
varit ett stöd och alla hjälps åt för att 
arbetet på avdelningen ska flyta på som 
vanligt. Eftersom Susanne redan har en 
magisterexamen räknar hon med att hon 
är klar med utbildningen någon gång under 
hösten i år. Men först väntar en termin med 
laborativt fördjupningsarbete som delvis 
styrs av de behov som verksamheten har. 

 – När jag är färdig med utbildningen 
vill jag fortsätta jobba med att utveckla 
de flödescytometrisk analyserna på min 
arbetsplats. Jag hoppas att jag också känner 
mig ännu säkrare i min roll. Sedan handlar 

Susanne Axelsson har en rolig och lärorik termin bakom sig. När hon är klar med utbildningen vill hon fortsätta jobba 
med att utveckla de flödescytometriska analyserna. 

det också om lönebiten där biomedicinska 
analytiker med en masterutbildning får en 
högre lön.  

Till slut, har du några råd till de som 
funderar på att läsa masterprogrammet 
med klinisk inriktning?

 – Personligen tror jag på att jobba  
innan, skaffa sig yrkeserfarenheter och 
satsa på ett område som man vill fördjupa 
sig i. Jag tror att det blir lättare att göra på 
det sättet. Det är också ett begränsat antal 
tjänster så att läsa masterprogrammet 
innebär inte att man automatiskt får en 
specialisttjänst. 
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I mer än 20 år har Labex Instrument 

levererat, installerat, utbildat personal, 

utfört förebyggande underhåll och reparerat 

centrifuger. Genom bl a. följande åtgärder 

arbetar vi aktivt mot att säkerställa driften av 

centrifuger inom den svenska sjukvården. 

Labex Instrument erbjuder:

 » Installation och utbildning i handhavande

 » Förebyggande underhållsavtal för att 

säkerställa funktion och säkerhet

 » En välutvecklad serviceorganisation med 

leverantörsutbildade och certifierade 

servicetekniker

 » Lånecentrifug vid reparation för att undvika 

driftstopp

 » 3 års garanti på alla centrifuger 

 

  INSTRUMENT AB

Specialister på Centrifugering, Frystorkning
och vakuumcentrifugering/Indunstning

Vi kan centrifugering

 Labex har sedan starten 1973 levererat diagnostika och instrument till laboratorier på sjukhus, 
universitet och läkemedelsindustri i Skandinavien.  Sigma laborzentrifugen GmbH har sedan  

1975 tillverkat innovativa kvalitetscentrifuger i tyska Osterode am Harz.   

Labex Instrument AB
Postadress: Box 22159, 250 23 Helsingborg
Besöksadress: Ekslingan 6, Helsingborg
Tel: 042-32 40 00, E-post: labex@labex.com
www.labexinstrument.com

Från stor till liten ...



Pernilla Abrahamsson hade placerat 
en mikrodialyskateter i ett hjärta. 
Den tunna mikrodialyskatetern 
som via ett nålstick placeras i ett 

organ möjliggör mätningar av organets 
ämnesomsättning. Analyser av ämnen 
som glukos, laktat, pyruvat och glycerol 
kan avslöja om ett organ har drabbats av 
syrebrist både per- och postoperativt.

Efter ett tag upptäckte hon att mikro-
dialyskatetern som var instucken i hjärt-
muskeln hade lossnat och låg istället på 
hjärtats yta. Hon analyserade det erhållna 
materialet från försöket ändå och fick helt 
rimliga mätvärden. 

 – Jag fick jättefina mätvärden som jag 
inte trodde att jag skulle få. Det gjorde 
att vi satte upp en studie för både hjärta 
och lever för att titta om detta faktiskt 
fungerar eller om det bara var en slump, 
säger forskaren och företagaren Pernilla 
Abrahamsson. 

Studierna som också blev en del av 
Pernillas avhandling kunde utesluta 
slumpmisstankarna och visade att precis 
samma mikrodialyskateter-mätningar 
kan göras om katetern istället placeras på 
ytan av organet. 

 – Fördelen med min nya tek-
nik är att man inte behöver sticka 

Innovatören Pernilla 
Abrahamsson fick USA-
patent på sin uppfinning

mikrodialyskateter in i organet vilket 
medför minskad risk för komplikationer. 
Tanken är att den ska användas posto-
perativt som övervakningsinstrument på 
patienter för att kunna följa hur ett organ 
eller delar av det mår. 

När förstod du att du hade en idé som 
kunde utvecklas till en unik produkt? 

 – Jag förstod ganska snabbt att det 
kunde bli något och att jag kanske inte 
fick vara publik med min upptäckt vilket 
så klart var jättekul med tanke på att jag 
hade jobbat med tekniken i många år.

Från forskning till 
produktutveckling 
Sedan några månader tillbaka arbetar 
Pernilla Abrahamsson heltid med sin pro-
dukt Surface MD tack vare bland annat  
utvecklingsstödet från flera företagsinku-
batorer, Umeå Biotech Incubator, Uminova 
Innovation samt Vinnova.

Där har hon också fått stöd av coacher 
för att kunna utveckla sin produkt, 
bygga upp ett företag och söka patent. 
Patentansökningen skickades in ganska 
omgående och nyligen fick hon patent 
i USA, både för sin unika produkt och 
metod. 

 – Det är ett jätteviktigt steg att få 
patent. Det innebär att produkten är unik 
i USA och att vi har ett metodpatent är 
också en styrka. Nu hoppas jag att det går 
lika bra i de europeiska länderna där vi har 
lämnat in ansökningar men det är en pro-
cess som tar väldigt lång tid. 

Innan hon började satsa på att arbeta 
heltid med sin uppfinning kombinerade 
hon det med jobbet som laboratorie-
ingenjör. Och att ta klivet från forskar-
världen till ett eget företag har varit en 
spännande utmaning, tycker Pernilla.

 – Jag har fått lära mig produktutveck-
ling, materialval och att tänka affärsmäs-
sigt. Det är en stor skillnad att gå från 
forskarvärlden där man är skolad i att visa 
sina resultat och vara öppen med dem till 
att prata pengar och behöva tänka på vem 
man får prata med och vad man får säga. 

Metoden lämpar sig för 
rutinsjukvård
Själva produktutvecklingen har gjorts i 
samarbete med ett företag i Tyskland. Det 
svåraste under den processen och det som 
har tagit mest tid har varit själva materi-
alvalet. Men till våren, efter sex års arbete, 
är planen att Surface MD ska introduceras 
på marknaden. 

 – Vi har gjort en del förändringar och 
anpassat mikrodialyskatetern för ytmät-
ningar. Exempelvis ska den kunna ligga 
intill organet i en vecka ungefär.  

Att arbeta med framtagandet av en pro-
dukt innefattar också undersökningar av 
potentiella marknader. Pernilla har inter-
vjuat läkare om var de anser behovet finns. 

Än så länge används mikrodialyskate-
ter endast inom forskningsstudier, fram-
förallt på hjärna där man både kan mäta 
de olika substanserna samt tillföra exem-
pelvis cytostatika för att på så sätt punkt-
behandla hjärntumörer. Samtidigt öppnar 
nu den nya icke-invasiva tekniken en möj-
lighet till att även använda metoden inom 
rutinsjukvården. 

 – Den nya tekniken som vi har visat 
ska kunna ta metoden till en ny nivå och 
vi hoppas på att ändra rutinerna inom 
sjukvården nu när mikrodialyskateter inte 
behöver placeras inuti ett organ. Det är en 
stor utmaning men det är möjligt, annars 
skulle jag inte hålla på. Mina studier har 
visat att det fungera på hjärta och lever 
men jag tror inte att man ska nischa in sig 
på vissa organ. Istället ska man identifiera 
var behovet av att övervaka organ på ett 
nytt sätt finns. 

Målet är den nordiska 
marknaden 
Nu närmast ska produkten börja testas 
på patienter som ingår i olika forsknings-
studier. Sedan är tanken att mikrodialys-
kateter Surface MD ska CE-märkas för att 
kunna användas i klinisk rutin. Målet är 
att i första hand börja sälja produkten på 
den nordiska marknaden.

 – Vi börjar i Norden för att få feedback 
från användarna och där vi kan snabbt 
åka och hjälpa de på plats. Nästa steg blir 
att hitta fler investerare för att kunna 
marknadsföra produkten och utveckla 
den ytterligare. Tanken är också att vi 
ska växa och kunna anställa fler som ska 
arbeta med marknadsföring, produktut-
veckling och administration. 

Förutom att arbeta med sin egen upp-
finning har Pernilla Abrahamsson också 
hunnit arbeta som projektledare för 
Innovationssluss Västerbotten, ett projekt 
där just vårdanställda kan få hjälp med 
att utveckla sina idéer till innovationer. 
Och hon vet att personer som jobbar inom 
hälso- och sjukvården sitter på enormt 
många idéer. 

 – Det gäller att våga visa sin produkt 
och inte vara rädd. Det är alltid bättre att 
visa den till någon som kan ge feedback. 

Men våga, det tycker jag att man ska göra. 
Sedan ska man utnyttja den hjälp som 
finns att få hos företagsinkubatorer runt 
om i landet, det är jätteviktigt för att man 
ska kunna växa.

Men det kanske allra viktigaste för att 
lyckas med att utveckla en idé till en pro-
dukt är:

 – Man måste brinna för sin produkt, 
man måste ha trovärdighet och det får 
man om man själv tror på det man gör, 
annars är det svårt att sälja till någon 
annan, avslutar Pernilla Abrahamsson. 

Biomedicinska analytikern Pernilla Abrahamsson arbetade som 
laboratorieingenjör på enheten för anestesi och intensivsjukvård vid Umeå 

universitet och hade egentligen inga planer på att doktorera. Men ur ett 
misslyckat försök föddes en idé och bara några år senare har hon hunnit med 
att både doktorera och få patent på sin uppfinning. Till våren kommer även 

hennes uppfinning, mikrodialyskateter Surface MD, att finnas på marknaden.

Text: Jasenka Dobric

En mikrodialyskateter liknar det 
kapillära blodkärlet. Längst ut på 
katetern finns ett semipermeabelt 
membran som beroende på porernas 
storlek släpper igenom molekyler av 
varierande storlek. Provet skapas 
genom att substanser som finns i 
högre koncentration i vävnadsvätskan 
diffunderar över dialysmembranet och 
in i mikrodialyskatetern. Mikroröret 
placeras sedan i mikrodialysapparaten 
för analys. Provresultatet återspeglar 
sammansättningen av den extracellu-
lära vätskan under en viss tid, genom 
att substanser diffunderar fram och 
tillbaka över membranet.

Det är ett jätteviktigt steg att få patent. Det innebär att produkten är unik i USA och att vi har ett metodpatent är också en styrka, säger Pernilla Abrahamsson.

TEMA: UTBILDNING & KARRIÄR

Laboratoriet Nr 1 2014  |  23 22  |  Laboratoriet Nr 1 2014

Foto: M
ariann H

olm
berg



Hur ska man gå tillväga om man har bestämt sig för att 
söka jobb som biomedicinsk analytiker?  Vilka regler och 

restriktioner finns det?

Vad är viktigt att tänka på?

Hur ser arbetsmarknaden ut för biomedicinska analytiker?

Hur många biomedicinska analytiker utbildade i Sverige 
jobbar i USA respektive Norge?

Vibeke Furuly
Rådgiver

NITO Bioingeniørfaglig institutt

Linda A. Smith, PhD
Professor & Chair, The University of Texas Health Science Center

Past President, The American Society for Clinical Laboratory Science, ASCLS

For å få autorisasjon i Norge som bioingeniør må all saksgang 
gå gjennom Statens autorisasjonskontor, www.sak.no Den 
nordiske overenskomsten for helsepersonell gjør det enkelt 
å søke om norsk autorisasjon. Svenske biomedicinske ana-
lytikere må sende inn «bekreftet kopi av» pass og vitnemål/
diplom til SAK. En biomedisinsk analytiker med inrikning 
klinisk fysiologi vil også få autorisasjon som bioingeniør i 
Norge selv om denne utdanningen ikke finnes her og må 
være oppmerksom på dette!

För att man ska kunna söka jobb som biomedicinsk analyti-
ker i USA, måste först en så kallad Visa Screen intyg beviljas 
innan man kan försöka erhålla arbetsvisum. The Commission 
of Graduates of Foreign Nursing Schools (CGFNS/ICHP) är i 
nuläget den enda organisationen som är godkänd att kont-
rollera samt utvärdera examensbevis av laboratoriepersonal 
med utländsk utbildning. Visa Screen programmet består av 
utbildningsanalys, licensvalidering och bedömningav språk-
kunskaper. För laboratoriepersonal krävs ett godkännande i 
både det engelska kunskapsprovet och en nationell intygs-
examen. Mer information om Visa Screen processen hittar 
du på www.cgfns.org. Generell information om den nationella 
certifieringen som arbetsgivare kan kräva finns på  
http://www.ascp.org/Board-of-Certification

Tolv stater, inklusive New York, California och Florida krä-
ver att man även skaffar en så kallad «Personnel Licensure» 
innan man kan börja jobba.

Når autorisasjonen er gitt kan en søke på stillinger «auto-
risert bioingeniør» eller tilsvarende stillinger. Stillinger 
lyses ut enten på nettsidene til helseforetakene (her er en 
oversikt over alle helseforetakene http://www.regjeringen.no/
nb/dep/hod/tema/sykehus/oversikt-over-landets-helseforetak.htm-
l?id=485362)eller på www.finn.no/jobb 
En biomedisinsk analytiker med inrikting klinsik fysiologi 
vil ikke ha like lett for å finne ledige stillinger, for denne kate-
gorien finnes ikke. Se da under f.eks. sykepleier.

Arbetsmarknaden och antal lediga tjänster för laboratori-
epersonal i USA kan variera något från region till region. 
Generellt sett finns det lediga jobb eftersom antalet nyexa-
minerade från ackrediterade program är mindre än antalet 
personer som pensioneras eller på annat sätt lämnar arbets-
livet. Dessutom beräknar Bureau of Labor Statistics att  yrket 
växer snabbare än genomsnittet.

Det går tyvärr inte att säga hur många biomedicinska ana-
lytiker utbildade i Sverige jobbar här eftersom det inte  finns 
några krav på nationella licenser.

Arbeidsmarkedet er ganske forskjellig. Enkelte steder, som 
ved Sykehuset Innlandet HF og Nordlandssykehuset HF er 
det mangel på søkere til ledige stillinger, mens det i enkelte 
større byer er det god tilgang på nyutdannede og dermed 
flere søkere til hver stilling. Men det er ofte ledige vikariater, 
både korte og lange. I Oslo-området er det for øyeblikket vel-
dig mange ledige stillinger.

Vi har dessverre ingen oversikt over hvor mange biomedicin-
ske analytikere utdannet i Sverige som jobber i Norge. I vår 
medlemsdatabase har vi dessverre ikke mulighet til å sortere 
på medlemmer med svensk utdanning.
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Norge eller USA?
Idag väljer allt fler att prova på att jobba utomlands någon gång under sin karriär. 

Fördelarna är många och förutom nya arbetslivserfarenheter, kultur och språk 
väger utlandserfarenheter allt tyngre i vår globala värld. Vi har frågat hur man 

går vidare när man väl har bestämt sig samt vad som kan vara bra att tänka på i 
två av de populäraste länderna för utlandsjobb – Norge och USA.



Equalissidan

All ny information och anmälnings-
blanketter till samtliga program 
finns att tillgå på www.equalis.se.

EQUALIS utskick har ändrat numrering

Pension och nyanställning
Vid årsskiftet tackade vi av Elisabeth 
Nilsson, som varit anställd på Equalis sedan 
2003 och som numer är en glad pensionär. 
Elisabeth var programkoordinator inom 
flera expertgruppsområden under sina år 
här; Koagulation, Läkemedel & Toxikologi 
samt Endokrinologi. Området Läkemedel 
& Toxikologi har nu Jim Andersson som 
programkoordinator och Endokrinologi 
har Lena Thorén (f.d. Hård). Koagulation 
har precis tagits över av Wiveka Lundberg, 
som började på Equalis den 13 januari. 
Wiveka kommer också vara programkoor-
dinator för delar av expertgruppsområdet 
Immunologi. Wiveka är både legitimerad 
biomedicinsk analytiker och högskolein-
genjör inom kemiteknik. Hon har tidigare 
erfarenhet inom klinisk immunologi och 
som processledare på Unilabs där hon har 
jobbat inom olika discipliner, bland annat 
koagulation.

Utbildning i Equalis regi
Varje år arrangerar Equalis användarmö-
ten inom de flesta av våra expertgrupp-
områden. Användarmötena är till för våra 
deltagare och andra intresserade, t ex diag-
nostikaindustrin. Mötena ger möjlighet till 
utbildning genom att inbjudna föreläsare 
från hela landet och ibland någon interna-
tionell föreläsare presenterar nya rön och 
pågående arbeten inom respektive område. 
Dessutom presenterar Equalis t ex senaste 
årets resultat inom det externa kvali-
tetskontrollsprogrammet, hur vi arbetar, 
hur rapporterna från oss ska tydas och 
pågående förbättringsarbeten. Mötena 
är också till för att våra deltagare ska 

få träffa kollegor från andra orter för att 
utbyta erfarenheter under de väl tilltagna 
pauserna och under en gemensam mid-
dag, samt på många användarmöten även 
ha chans att träffa representanter från 
diagnostikaindustrin.

Vi är stolta över att kunna erbjuda detta 
mötesforum till våra deltagare och vi får 
oftast väldigt positiv återkoppling från er 
via våra mötesenkäter vilket sporrar oss 
och våra expertgrupper att fortsätta jobba 
för ännu bättre möten.

Aktuell information om årets använd-
armöten med datum och program läggs ut 
löpande på vår webbplats. Vi önskar er alla 
varmt välkomna till era respektive använ-
darmöte under 2014!

Global förbättring av HPV-ge-
notypning
WHO Global HPV LabNet är ett WHO initiativ 
som bildats för att stödja global implemen-
tering av HPV-vaccinering genom förbätt-
rad standardisering av laboratorieanalyser 
och kvalitetssäkring av HPV-testning för 
att främja internationell  jämförbarhet 
av  laboratorieresultat.  Extern kvalitets-
säkring anordnas regelbundet för att 
undersöka om resultat från genotypning 
av humant papillomavirus (HPV) är riktiga 
och överensstämmande.

Equalis är distributör av paneler till 
WHO Global HPV LabNet Proficiency Study 
sedan 2009 och deltar även i analys av 
resultaten tillsammans med WHO HPV 

LabNet. Sedan 2010 har intresset av att 
delta i studien ökat. Cirka 100 laborato-
rier från olika delar i världen deltar i stu-
dien, förutom 2010 då det inte var något 
utskick. Av de 100 deltagarna 2013, så 
var sex laboratorier från Sverige. Resultat 
från 2011 är nu publicerade i Journal of 
Clinical Microbiology [1]. Där visas att det 
återkommande globala kvalitetssäkrings-
programmet har dokumenterat förbättring 
av HPV-genotypning i världen. 2014-års 
utskick är inplanerat till hösten. WHO och 
Equalis kommer att skicka ut inbjudan till 
deltagande i årets utskick efter sommaren. 
Anmälningar skickas till Equalis. Frågor 
besvaras av Keng-Ling Wallin på keng-ling.
wallin@equalis.se eller 018-69 31 55.

 [1] Eklund et al. Global Improvement 
in Genotyping of Human Papillomavirus 
DNA: the 2011 HPV LabNet International 
Proficiency Study. J. Clin. Microbiology 
2014; 52 (2): 449-459.

Equalis är ständigt engagerade i olika 
kvalitetshöjande projekt som alla strä-
var mot ett gemensamt mål; att förbättra 
kvaliteten på undersökningar och resultat 
inom hälso- och sjukvård. 

Senaste årets nyrekryteringar på Equalis; Jim Andersson, Anna Norling och Wiveka Lundberg.

Equalis har hittills numrerat sina 
utskick enligt årtal-veckonum-
mer. Från och med 1 januari i år 
har vi övergått till löpnummer på 
utskicken istället enligt årtal:löp-
nummer, detta för att harmonisera 
med andra EQA-organisationer. För 
de deltagare som i förväg vill veta 
vilka veckor vi skickar ut just deras 
material, anges veckonumret fort-
farande i vår distributionsplan, som 
finns att tillgå på vår webbplats.
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14–16 OKTOBER
JÖNKÖPING

2014

Missa inte möjligheten att söka IBL:s stipendier. Under våren 
utlyses flera stipendier:

• 10 000kr för deltagande på IFBLS-kongressen i Taiwan*

• Två  resestipendier för yrkesverksamma biomedicinska ana-
lytiker om vardera 3 000 kr 

• Ett resestipendium för biomedicinska analytikerstuderande 
på 3000 kr för deltagande på Diagnostikforum

• Allmänt internationellt resestipendium på 5 000kr

IBL STIPENDIUM
FEM STIPENDIER UTLYSES 
UNDER VÅREN
ANSÖKNINGSTIDEN UTGÅR: 15 APRIL (IFBLS), 31 MAJ

IBL STÖDJER BIOMEDICINSKA 
ANALYTIKER I SIN YRKESPROFESSION 

OCH JOBBAR FÖR YRKETS 
KOMPETENSUTVECKLING

För mer information: www.ibl-inst.se 

* Ansökningstiden utgår 15 april



Equalis ägs av Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), Svenska läkaresällskapet 
(SLS) och Institutet för biomedicinsk labo-
ratorievetenskap (IBL). Alla ägarna repre-
senteras i Equalis styrelse.

Equalis

Vetenskapliga rådet

Helene Johansson, ordförande IBL.

Inom de 18 verksamhetsområden som 
innefattas i Equalis finns en tillhörande 
expertgrupp som ska verka rådgivande 
för Equalis i tekniska och medicinska 
frågor. De är också delaktiga i framtag-
ning av kontrollmaterial samt att sam-
manfatta kontrollutskickets resultat. 
Expertgruppsmedlemmarna består av 
kompetenta personer med olika profes-
sioner för att ur många perspektiv till-
föra bästa kunskapen till Equalis och de 
anslutna laboratorierna. IBL är måna om 
att biomedicinska analytiker represente-
ras i alla expertgrupper då vår profession 
utgörs av metodspecialister.

IBL anger, tillsammans med de övriga 
ägarna, riktlinjerna för vilken verksam-
het Equalis ska ägna sig åt, det så kallade 
ägardirektivet. Styrelsen och Equalis VD 
prioriterar bland alla önskade aktiviteter.

Nyhet för 2014 är att etablera en ny 
expertgrupp inom medicinsk radiologi 
och först ut är barnradiologin. För att få 

Gunnar Sandström, styrelseledamot IBL.

Den viktigaste rollen för VR är och kommer 
att vara IBL:s språkrör internt och externt 
när det gäller professionens utveckling. 
Andra viktiga delar för VR är att driva 
aktuella frågor för IBL:s räkning gentemot 
beslutsfattare och arbetsgivare. 

Equalis är ett bolag som erbjuder 
extern kvalitetssäkring för 
laboratoriemedicinska undersök-
ningar som används som under-
lag för diagnos och behandling 
inom svensk hälso- och sjukvård. 
Det kan handla om laboratori-
eundersökningar, fysiologiska 
undersökningar men också 
undersökningar med bildåter-
givande tekniker. Avsikten är 
att göra undersökningarna och 
resultaten jämförbara och höja 
kvaliteten. Omkring 70 % av de 
diagnoser som ställs baseras 
på våra laboratorieresultat. detta att fungera krävs att kompetens 

rekryteras till Equalis samt att investera i 
IT som stödjer de medicinska radiologiska 
undersökningarna. Även om inte biomedi-
cinska analytiker är verksamma inom det 
verksamhetsområdet så ska det bli väldigt 
spännande att följa utvecklingen av grup-
pens arbete.

Vetenskapliga Rådets (VR) roll 
är att bevaka och utveckla frå-
gor rörande grundutbildning, 
vidareutbildning och utveckla 
kunskapsområdet, vara ett 
redaktionsråd för Laboratoriet 
och därigenom initiera uppslag, 
föreslå teman och granska 
artiklar. VR skall kontinuerlig 
återkoppla i internationella 
frågor inom huvudämnet. 

Sist men inte minst är det viktigt att VR 
bevakar den biomedicinska analytikerns 
kompetens från grundutbildningen till 
det livslånga lärandet, och ser hur detta 
tillvarats på marknaden.

Under 2014 kommer VR att följa 
upp hur utvärder ingarna från 
Universitetskanslerämbetet, UKÄ, (tidi-
gare Högskoleverket, HSV) av utbild-
ningarna i landet har bearbetats och 
omdirigerats för att nå acceptabel utbild-
ningsnivå. Ett annat viktigt område för 
VR är att försöka åstadkomma en positiv 
bild av yrket så att söktrycket till utbild-
ningarna ökar. Under året kommer även 
laboratoriernas yrkesrollsfördelning att 
diskuteras och VR representanter kom-
mer att delta i denna typ av diskussioner 
professionsöverskridande.
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Från Equalis till Diagnostikforum. Utbildning och etik. Den gemensamma nämnaren för alla IBL: s 
fokusområden är att stärka professionen genom att utveckla den kunskap och kompetens som finns 

hos biomedicinska analytiker. Inför det nya året bad vi styrelsemedlemmarna berätta lite mer om vilka 
frågor de arbetar med samt varför. Och år 2014 blir ett händelserikt år. Diagnostikforum kommer att 

anordnas för tredje året i rad i Jönköping, det etiska arbetsmaterialet för biomedicinska analytiker 
kommer att finnas tillgängligt för beställning under våren och Riksföreningen för klinisk kemi och 

transfusionsmedicin, RKKT, kommer att ombildas till en sektion inom IBL.

Foto: Samuel Westergren

IBL:s fokusområden



Syftet med Diagnostikforum är att stärka 
professionen och huvudområdet biomedi-
cinsk laboratorievetenskap. Det är en viktig 
del av IBL:s kursverksamhet för våra med-
lemmars kompetensutveckling

 Det har saknats ett forum där biomedi-
cinska analytiker från olika discipliner kan 
nätverka kring gemensamma metoder och 
frågor som berör professionen. Vi håller på 
och bygger upp ett gediget program som ska 
locka många deltagare. Vi tar med oss det 
bästa från de tidigare åren och bygger årets 
program efter ett tema som berör de flesta 
discipliner på ett eller annat sätt. 

Diagnostikforum

Sammanslagning mellan 
IBL och RKKT

Maysae Quttineh, styrelseledamot IBL, pro-
jektkordinator för diagnostikforum 2014.

Inga-Lill Sparr, ordförande RKKT.

Sen erbjuder vi även andra att ha sina 
specifika nätverksträffar och hjälper till 
att etablera sådana möten för framtiden. 
Första och andra året hade vi nätverksträff 
för studenthandledare. Förra året var det 
för immunologi, hematologi och parasitdi-
agnostik. Vill man bilda ett nätverk får man 
mer än gärna höra av sig. I år har vi bland 
annat ett nätverk för bakteriologi och ett för 
kvalitetssamordnare och programmet för 
dessa är på gång. 

Vår tidsplan är att den lämpligaste konfe-
renslokalen ska vara bokad i slutet av janu-
ari och att ett preliminärt program ska var 
klart i februari. Många utställare har redan 
bokat sina platser och de utgör också en 
mycket viktig del av konferensen. Vi kom-
mer att satsa på en stor utställning.  Vi vet 
att cheferna måste planera sina inköp och 
personalens kompetensutveckling och där-
för är det viktigt för oss att vara ute i god tid. 

Vi jobbar så klart även med att ha avtal 
med hotellen i Jönköping för att konferens-
avgiften ska hamna på en lämplig nivå.

Vi ser det som en ”win-win”-situation för 
båda parter när IBL och RKKT går samman. 
Vi behöver då inte längre konkurrera om 
medlemmarna, utan tanken är att det ska 
skapas en gemensam plattform för hela 
yrkeskåren med t.ex. mötesplatser och 

aktiviteter. Vi följer med i utvecklingen då 
dagens studenter och nyutbildade har en 
annan bakgrund i sina kunskaper. Därför 
tror vi inte längre på den tidigare uppdel-
ningen i specialområden utan vill ha ett 
forum för alla specialiteterna under ett och 
samma tak.

Vi ser att detta är nödvändigt för att hålla 
kvar intresset hos de yrkesverksamma och 
att fortsätta att verka för professionens 
bästa på många fronter. Vår förhoppning är 
att den yngre generationen ska känna ett 
större engagemang och upptäcka att de vill 
satsa på ett aktivt föreningsliv och även få 
en möjlighet att påverka direkt via styrel-
sen och kontaktpersoner runt om i Sverige.

RKKT:s medlemmar kommer att få en 
bättre och snabbare service, då det också 
finns en tanke att ha ett gemensamt med-
lemssystem och övrig administration. 

Etik

Anne Berndt, styrelseledamot IBL.
Bakgrunden till materialet är den revision 
av den yrkesetiska koden för biomedi-
cinska analytiker som gjordes 2011. Det 
sägs att den professionella identiteten är 
starkt sammankopplad med yrkesetiken 
och reflektionen kring det egna yrkesutö-
vandet. Men hittills verkar det som att den 
etiska diskussionen och reflektionen har 
haft liten plats i det vardagliga arbetet på 

Utbildning

Agneta Colliander, vice ordförande IBL.

En av de viktigaste frågorna för IBL är att 
stärka professionen och verka för utveck-
ling av den biomedicinska laboratorieve-
tenskapen. En viktig del i det arbetet är att 
vara med och påverka fortbildning och ska-
pandet av formella specialistutbildningar 
inom både klinisk laboratoriemedicin och 
klinisk fysiologi.

IBL har ett nära samarbete med Vård-
förbundet i denna fråga där vi aktivt arbetar 

Sedan september 2013 har 
IBL och Vårdförbundet haft 
en gemensam arbetsgrupp 
för framtagande av ett etiskt 
arbetsmaterial för biomedicinska 
analytiker. IBL har represente-
rats av Lena Morgan och Michel 
Silvestri och Vårdförbundet av 
Anna Andersson, Lisbeth Löpare 
Johansson och Anne Berndt. Två 
yrkesverksamma biomedicinska 
analytiker har också ingått i 
gruppen; Johanna Wärff, trans-
fusionsmedicin, Norrköping 
och Gunilla Eklöf Areskog, 
klinisk fysiologi, Jönköping.

laboratorierna. En profession har en egen 
etisk kod, men den räcker inte alltid för att 
stimulera diskussionen och därför beslu-
tade IBL och Vårdförbundet att ta fram ett 
gemensamt material. Arbetsmaterialet 
kommer att bestå av en folder med intro-
duktion till etik, en kortsamling med 
etiska dilemman som kan uppstå på labo-
ratorier, en handledning till etisk reflek-
tion och en idébank hur man skulle kunna 
arbeta med etik på arbetsplatsen. Etisk 
reflektion kan vara så enkelt som att man 
vid fikarasten diskuterar ett av de dilem-
man som ingår i materialet eller att man 
bjuder in någon som har erfarenhet av att 
leda etisk reflektion med hjälp av model-
len. IBL och Vårdförbundet har utbildat 
10-talet handledare.

I samband med Diagnostikforum i 
oktober genomfördes en workshop där 
deltagarna fick reflektera över dilem-
man enligt modellen i arbetsmaterialet. 
Vårdförbundet har testat materialet vid 
10-talet tillfällen. Och den återkoppling 
som har kommit är att det finns både 
intresse och stort behov hos biomedicin-
ska analytiker att få lyfta denna typ av 

frågor och att få hjälp att bearbeta dem 
strukturerat.

Tidsplanen för materialet är att det fär-
digställs under tidig vårvinter och att det 
förhoppningsvis finns tillgängligt för beställ-
ning från antingen IBL eller Vårdförbundet i 
tid inför yrkesdagen 15 april. Temat för 15 
april är ”Etik” för andra året.

Under året kommer IBL att 
delta i olika arbetsgruppers 
arbete och andra intres-
seorganisationer förenligt 
med organisationens syfte 
att stärka professionen och 
biomedicinsk laboratorie-
vetenskap samt aktivt följa 
och påverka utvecklingen av 
utbildningen inom laborato-
riemedicin och fysiologi. 

med såväl de fackliga organisationerna, 
som de olika lärosätena. Bland annat har 
vi i samband med Diagnostikforum träffat 
utbildningsnätverket med mycket positivt 
resultat. Det finns en god samsyn och vi 
arbetar för samma mål. Dessa diskussioner 
kommer vi att följa upp på höstens forum 
då vi även har för avsikt att bjuda in verk-
samhetschefer från landets laboratorier.

 Under året kommer vi även att närvara 
vid flera vårmöten, höstens nordiska möte 
i klinisk kemi samt träffar med chefer 
och biomedicinska analytiker runt om i 
Sverige. En annan viktigt fråga har varit 
utveckling av de så kallade AID-koderna 
som beskriver biomedicinska analytiker-
nas arbetsuppgifter. Detta är ett sätt att 
visa på en professions kompetens och 
ansvarsnivå. Denna fråga bör förhopp-
ningsvis vara klar under 2014. IBL är även 
med i internationella sammanhang som 
delegater i både IFBLS och EPBS där dessa 
frågor har en mycket hög prioritet. Bland 

annat så är utbildningsfrågorna i fokus på 
IFBL:s kongress i Taiwan vilket vi natur-
ligtvis ska bevaka.

Sammanslagningen mellan de 
båda föreningarna är planerad 
att genomföras efter halvårs-
skiftet 2014. De slutliga dis-
kussionerna pågår fortfarande 
med representanter från både 
IBL och RKKT. Sedan ska det 
tas ett formellt beslut vid IBL:s 
årsmöte som kommer att hållas 
i maj. Även RKKT:s medlemmar 
har möjlighet att få lämna sina 
synpunkter vid sitt årsmöte.

Den 14–16 oktober 2014 genom-
för IBL, i samarbete med 
Landstinget och Hälsohögskolan 
i Jönköping, Diagnostikforum. 
Konferensen äger rum för tredje 
året i rad i Jönköping och vänder 
sig till biomedicinska analy-
tiker inom alla discipliner. 

 Vi har en väldigt kreativ och engagerad 
arbetsgrupp och vet att det här blir årets 
mötesplats. Synd bara att ett sådant pris 
inte delas ut!
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Biomedicinska analytiker i Norden

Where are we now?

Once upon a time we were a 
skilled technical labour force in 
numerous laboratories. However, 
change is the only constant in 
the modern working environ-
ment, and that is especially 
true for the medical laboratory 
technologist, the bioanalyst, 
the biomedical scientist.

Av: Kristín Hafsteinsdóttir
Member of the editorial board of 
the Icelandic journal for BLS

As an emerging profession in the health 
services we developed with every new 
challenge and gained competence until we 
reached a point where we decided that new 
staff joining our numbers needed to be edu-
cated at university level to be able to enter 
our profession. And then, as with all aca-
demic professions, we found that the majo-
rity of our number was happy to apply their 
knowledge and skills doing fairly routine 
work in the laboratories. Many of us tended 
skilfully to the general jobs needed to be 
done in the medical laboratories. Others 
channelled their skills in more specific 
directions and sometimes became specia-
lists, often with a Master degree or a Ph.D.  

By the turn of the century economic 
trends caught up with the health services 
and attitudes changed. Instead of the tra-
ditional understanding that hospitals and 
health clinics provide communal care 
for patients, the health services became 
undisguised businesses providing service 
as a market commodity based on financial 
gain and losses. With this change we find 
ourselves asking: Where are we now?

Nordic welfare 
The Nordic welfare system is the envy of 
most other countries in the world. It was 
established by visionaries who believed 
that society should take care of those who 
need help. Now, in Iceland at least, busi-
ness corporations have taken over. They 
get funding from the government, but are 
not run on the principle of taking care of 
those in need. They are run with costs and 
profit margins like any other business. 

Locally placed clinics in the public 
health sector are being closed down. When 
people get sick they have to cover the cost 
of travel to the centralised health institute 
which has taken over from the neighbour-
hood clinics and the regional hospitals. 
There they find that most services come at 
a price, the patient’s “share” of the costs. 

The centralised centre may be a very 
large hospital with an outpatient service 
and a fully functional medical laboratory 
providing hundreds of analysis, or just as 
likely be a “satellite” laboratory. 

Medical laboratories are increasingly 
becoming private enterprises. They are 
consolidated businesses that streamline 
central laboratory processes, and thus pro-
vide the fastest and most accurate setup 
possible in the biomedical industry. One 
such laboratory can serve dozens, even 
hundreds, of hospitals and clinics. Their 
catchment areas are only restricted by 
natural obstacles such as oceans. In other 
words, the only limitation for centralised 
laboratories is the transportation systems.  

For the biomedical scientist this method 
of channelling all main analysis into a 
streamlined laboratory means that work in 
the laboratory can come to resemble very 
tedious factory floor work. This, of course, 

is not acceptable for academically edu-
cated professionals. We have to have the 
opportunity to engage in scientific work 
along with our oversight of lab testing and 
protocol consultation.

Iceland
Transportation obviously does limit the 
size of a central laboratory in Iceland. 
The Central biomedical laboratory at the 
University Hospital in Reykjavík is swiftly 
increasing its catchment area within the 
country. The LEAN system will be set up in 
the University Hospital this summer. The 
computer system will be updated as well. 

When not cost effective, samples are 
swiftly sent abroad. For years there was 
a problem with many of the specialised 
Nordic Laboratories that had a relaxed 
turnaround time and sent results by snail-
mail, but even they are waking up to the 
reality that if they do not work faster the 
samples are not going to come their way 
much longer. 

Where we are now 
A new demand in medical care is to have 
access to information where and when 
needed. With the increased practise of 
sending samples to large laboratories, 
changes need to be made in informatics. 
Consolidated laboratories can send their 
results directly into a shared data source 
for patients’ information. A growing field 
of specialisation for biomedical scientists 
is within informatics. 

Change is constant, and we change with the 
times or perish.

Likvoranalyser
15–16 maj i Göteborg
Huvudföreläsare: Magdalena 
Nutu, Mariann Wall.

Likvoranalyser ingår i alla undersök-
ningar som berör de sjukdomar och 
degenerativa processer som sker i cen-
trala nervsystemet (CNS). Demens är ett 
syndrom som kännetecknas av nedsatta 
funktioner såsom minne, tal- och tan-
keförmåga, men som också påverkar de 
emotionella funktionerna. Demens omfat-
tas av en rad sjukdomar där den mest 
förekommande är Alzheimers sjukdom 
följd av vaskulär demens.   Idag vet man 
inte vad som orsakar Alzheimers, men 
man vet att cirka 36 miljoner människor 
är drabbade i hela världen. Trots att 
Alzheimers sjukdom är åldersrelaterad 
vet man idag att tidsperspektivet mellan 
fasen när nervcellsförlusten i hjärnan 
startat till det allra första symptomen 
uppkommer, är cirka 20-30 år. Därför är 
det oerhört viktigt att försöka behandla 
sjukdomen innan det är för sent, det 
vill säga innan total nervcellsförlust.  

Idag finns ingen medicinsk behandling 
som botar Alzheimer, men man kan dock 
lindra symptomen och bromsa sjukdo-
mens förlopp. Degenerativa processer som 
sker i hjärnan avspeglas i likvor, varvid 
likvoranalyserna är viktiga för diagnos och 
behandling. 

Likvoranalyser delas in i basala och 
specifika. Med basala likvoranalyser kan 
exempelvis infektiösa, inflammatoriska 
och cerebrovaskulära sjukdomar iden-
tifieras, medan specifika likvoranalyser 
påvisar sjukdomsspecifika molekylära 
skeenden för diagnostik av bland annat 
Alzheimer. För en rad andra demenssjuk-
domar, såsom Parkinson återstår fortfa-
rande mycket forskningsarbete.

– Provtagningskurs med huvudsaklig 
inriktning på barn 

2–3 april i Stockholm
Huvudföreläsare: Riittaleena Korkeavuori- 
Kvarnström och Gunnel Sandqvist.

Föreläsningarna är erfarenhetsbaserade 
och handlar om blodprovtagning, patient-
bemötande och preanalys. I grunden 
handlar provtagning om möten mellan 
människor, smärta och tröst och målet är 
att provtagningen inte ska bli ett negativt 
minne. 

Under kursen berörs adekvat smärt-
lindring, avledning, provtagningens tre 
faser, olika provtagningssätt, teamar-
bete, svårigheter vid provtagning, olika 
patientfall (olika åldrar) samt förberedel-
ser och provtagning på stickrädda barn. 
Deltagarna får också tips om utrustning 
och material som kan användas vid 
barnprovtagning. 

Workshop-delen består av praktiska 
övningar i kapillär provtagning, ”den 
hängande droppen” och venös provtagning 
med ”öppen nål”. Kursen avslutas med ett 
studiebesök på Provtagningscentralen, 
Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge.  

Vårens kurser
Kristín H

afsteinsdóttir.

Kusen i likvordiagnostik erbjuder kunskap 
och fördjupning inom:

• Likvoranatomi, provtagning, gradient 
och provhantering

• Likvorundersökningar för 
neuroinfektiösa och akuta/
kroniska neuroinflammatoriska 
sjukdomar: cellräkning, blod-
hjärnbarriärfunktion och intratekal 
immunglobulinproduktion

• Likvorcytologi och cytologiska fynd

• Kvalitativa och kvantitativa 
proteinmetoder: nefelometri, 
isoelektrisk fokusering och Western blot

• Likvoranalyser av (beta)-amyloid, 
total-tau, fosfo-tau och neurofilament 
som används för att differentiera 
demenssjukdomar såsom Alzheimer

• Immunokemiska metoder såsom Elisa, 
Luminex och Mesoscale

• Föreläsningar och workshops med 
koppling till patientfall

Vad händer inom yrket? Vad är problematiskt, nytt eller viktigt hos våra nordiska 
kollegor? Inför den nordiska NML-kongressen som under sommaren 2013 gick av 
stapeln i Trondheim skrev representanter från varje land i Bioingeniøren om det mest 
aktuella för yrkesgruppen just nu. I detta nummer har Island ordet.

Mer information om 
kurserna: 

www.ibl-inst.se

”Inte bara ett stick”

Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik – RUD anordnar i samarbete med 
Kliniken för Hjärtsvikt och Klaffsjukdom, Skånes universitetssjukhus, Lund

Fördjupningskurs i Ekokardiografi (steg II) 
Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund 
Tid: Den 19-21 mars 2014
Upplysningar: Andersson, tel.nr 046 – 17 63 27, bodil.e.andersson@skane.se 
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ab ninolab
Box 137, 194 22 Upplands Väsby

www.ninolab.se

Bimelix AB
Torggatan 10, AX-22100 Mariehamn

www.bimelix.ax

Orion Diagnostica AB
Box 520, 192 05 Sollentuna
www.oriondiagnostica.se

ANL Produkter
Box 26, 125 21 Älvsjö

www.anl.se

Sysmex Sverige AB
Marios Gata. 13, 434 37 Kungsbacka

www.sysmex.se

BectonDickinson AB
Box 472 04, 100 74, Stockholm

www.bd.com/se

Boule Diagnostics
Box 42056, 126 13 Stockholm

www.boule.se

Triolab AB
Tingsvägen 17, 191 61 Sollentuna

www.triolab.se

Associerade Företagsmedlemmar

Nästa nummer av

Tema: Parasitologi, vektorer  |  Kommer: April 2014

Vill du veta mer om Associ-
erat företagsmedlemskap?

Konktakta kansli@ibl-inst.se

En dag på jobbet

Inte bara ett stick
Riittaleena Korkeavuori-
Kvarnström och Gunnel 
Sandqvist är leg. biomedicinska 
analytiker som har tagit barn-
provtagning till en helt annan 
nivå. Med sin erfarenhetsba-
serade föreläsning, ”Inte bara 
ett stick”, har de bland annat 
föreläst i Sydkorea, Island och 
Norge. Så småningom kommer 
även uppföljaren till deras bok 
om förberedelse inför blod-
provtagning och den kommer 
att innehålla beskrivningar av 
de metoder som kan använ-
das för att provtagningen ska 
bli en positiv upplevelse.

09.00
Riittaleena och Gunnel förbereder IBL-
kursen i salen på Karolinska Institutet i 
Huddinge. En tvådagars kurs för deltagare 
från hela landet står på schemat. Den 
gångna hösten har de också hunnit med 
fyra föreläsningar för provtagande perso-
nal i Sverige, den senaste i Örebro. Datorn, 
projektorn, mat- och fikatider checkas av.
 
09.15
Nu börjar deltagarna droppa in. På grund 
av förseningarna i tågtrafiken bestäm-
mer de att vänta ytterligare en kvart och 
se om de lyckas pricka av alla namn på 
deltagarlistan.

9.30 
 – Välkomna!

Efter en kort presentation förstår man 
att Riittaleena och Gunnel har en lång 
erfarenhet av barnprovtagning och under 
de tio åren som de har arbetat ihop på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus har de 
inte bara utvecklat barnprovtagning 
utan också delat med sig av sina erfaren-
heter och kunskaper till andra kollegor.  
En av de första frågorna som deltagarna får 
svara på är: Hur ofta tar ni prover på barn 
på era arbetsplatser?

9.55 
Föreläsningen varvas med personliga 
berättelser och erfarenheter. Som när en 
tolvårig pojke efter provtagningen ritade 
en teckning och skrev: Tack för att ni inte 
tömde mig på allt mitt blod!   

I salen hörs skratt men lika ofta sän-
ker sig en eftertänksam tystnad bland 
deltagarna.  

Provtagning är möten mellan 
människor, smärta och tröst, förklarar 
kursledarna. Målet är att ta prover av 
bästa möjliga kvalitet samtidigt som man 
minimerar smärtan och tröstar. Allt för att 
barnen och föräldrarna ska få en så positiv 
upplevelse av provtagningen som möjligt. 

10.50
 – Hur ofta tvättar ni stasbanden?

Blandade svar kommer från deltagarna och 
en diskussion om basala hygienföreskrifter 
uppstår. 

 – Det börjar ni med nu, att tvätta dem 
varje dag. Det handlar om allmänhygien 
och patienterna ska inte behöva undra om 
stasbanden ni använder är rena, förklarar 
Riittaleena.

11.30
Ytterligare två deltagare har hittat till 
föreläsningssalen. Den sista timmen 
innan lunch handlar om hur man väljer 
provtagningssätt. 

 – Provtagning är aldrig bara ett stick. 
Provets art, volym och patientens och för-
äldrarnas önskemål avgör i samråd med 
provtagaren, förklarar Gunnel. 

Det är också viktigt att som provtagare 
komma ihåg att smärtan är individuell. 
Bara du kan avgöra hur ont du har.

12.30
Lunchdags. Diskussionerna om provtag-
ning fortsätter under lunchen. Gunnel 
och Riittaleena svarar på en del praktiska 
frågor inför morgondagen och deltar i 
diskussionerna. 

13.30
Nu fortsätter föreläsningen. Patient-
bemötande är en viktig del av själva 

provtagningen. En lugn och avspänd miljö 
krävs för att skapa trygghet och förtro-
ende. Närvaro är ett nyckelord. 

Och en regel som de alltid hade i bak-
huvudet när de jobbade var att inget barn 
fick lämna provtagningsrummet gråtan-
des. Nästan lika viktigt var det att tillsam-
mans i personalgruppen reflektera över 
sitt yrkesutövande, dela med sig av sina 
erfarenheter och lära av varandra.  

15.00
Det har redan blivit dags för eftermid-
dagsfika. Över en kopp kaffe fortsätter 
deltagarna att prata om och diskutera 
dagens föreläsning sinsemellan och med 
kursledarna. 

15.45
Kursens första dag börjar närma sig sitt 
slut och Gunnel och Riittaleena avslutar 
med att understryka att barnprovtagning 
många gånger är ett teamarbete. 

 – Försätt aldrig barnet eller dig själv 
i en sådan provtagningssituation som du 
inte klarar av ensam, förklarar de. 

Dagen avslutas med en bild där fyra 
provtagare samarbetar för att ta prover på 
ett barn. Själva huvudpersonen verkar inte 
märka att så många vuxna är samlade runt 
honom. Han tittar ju bara på en person, 
den som avleder honom.   

16.10
Snabb genomgång av morgondagen som 
bland annat innehåller ett studiebesök och 
workshop med att prova Emla®-plåster samt 
både venös- och kapillärprovtagning .Innan 
de släcker i salen stämmer de av att loka-
lerna kommer att vara upplåsta imorgon. 
Arbetsdagen är nästan slut. Nu återstår 
bara middag med deltagarna. 

Riittaleena Korkeavuori-Kvarnström och 
Gunnel Sandqvist.

MEDLEMSSIDOR
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IBL Kalendarium
Kurser, möten och konferenser
6–7 mars
Equalis användarmöte  
-Hematologi
Nova Park Conference, Knivsta

6–7 mars
NML nätverksmöte
Reykjavik

11 mars
Equalis användarmöte – 
Medicinsk mikrobiologi
Plats: Ännu ej faställt.

19 mars
Equalis användarmöte – 
Fysiologisk kärldiagnostik
Svenska Läkaresällskapet, 
Stockholm

24–25 mars
Equalis användarmöte – 
Läkemedel och toxikologi
Nova Park Conference, Knivsta

2–3 april
Barnprovtagning
– Inte bara ett stick 
Plats: Stockholm

3–4 april
Equalis användarmöte 
– Klinisk immunologi
Plats: Ännu ej faställt

7–8 april
Equalis användarmöte 
– Proteinanalyser
Nova Park Conference, Knivsta

15–16 maj
Likvoranalyser
Göteborg

10–12 september
47th Nordic Coagulation 
Meeting
Visby

16–19 september
XXXIV Nordic Congress 
in Clinical Chemistry
Göteborg

3–7 oktober
IFBLS:s världskongress
Taipei, Taiwan

14–16 oktober
Diagnostikforum 2014
Jönköping

16–18 oktober
EPBS-möte
Dublin, Irland

Rätt svar på gissa bakterien: Mikroskopbild på Legionella 
pneumophila. Bilden är förstorad 400 gånger. Bakterierna är 
infärgade med en fluorokrom (DAPI).

9 april
Riksföreningen för  
mikrobiologi årsmöte

9–11 april
Vårmöte i Klinisk  
mikrobiologi
Folkets Hus-Kulturhuset 
Trollhättan

15 april
Biomedicinska 
analytikerdagen

6 maj
IBL:s årsmöte

6 maj
RKKT:s årsmöte

7–9 maj
Vårmöte i Klinisk patologi
Eskilstuna

Knep & Knåp vinnare och de rätta svaren:
De rätta svaren i Knep & Knåp nr. 6:  Orkanbyar, Miljöpåverkan, 
Tsunami, Vulkanutbrott, Norrsken, Snöstorm, Värmerekord, 
Koldioxidutsläpp, Utsläppsrätter, Klimatmöte

Vinnaren: 
Susanne Brynolfsson, 
Laboratoriemedicin 
Piteå Älvdals Sjukhus

TISDAG 6 MAJ KL 18:00
STOCKHOLM

MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA 
TILL INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK 

LABORATORIEVETENSKAPS 
19:E ÅRSMÖTE

SISTA ANMÄLNINGSDAG 29 APRIL

Föredragningslista och årsmöteshandlingar kommer att 
vara tillgängliga på www.ibl-inst.se 14 dagar innan samt 
vid årsmötet.

Årsmötesanmälan görs per e-post: kansli@ibl-inst.se 
eller på telefon 08-24 01 30
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Ninolab presenterar vårens kyl-/frysnyheter!

ES Serien laboratoriekylar & frysar
Vår nya ES-serie laboratoriekylar, frysar och kombination 
kyl/frys är idealisk när man har begränsat utrymme på 
laboratoriet.

GPS-serien laboratoriekylar & frysar

Kylar och frysar med stor förvaringskapacitet: 400, 700 och 1400 liter. 
Kylarna finns även med glasdörr.

FMS-kylar och frysar är avsedda för lättantändliga material som ethyl eter, 
acetone, alcohol, benzene, butane, gasoline, hexane och andra lättantänd-
liga material som förekommer på ert laboratorium.

ES Serien FMS laboratoriekylar & frysar

För lättantändliga material

Urval av model ler. 

Kontakta oss sa
 berattar vi mer!

08-590 962 00    www.ninolab.se

..



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 

Kemiluminescence teknologi (CLIA)  

Helautomatiserat 

Drygt 50 olika tester 

Upp till 24 tester samtidigt 

Enkel laddning av patientprov 

CE märkt  

Välkomna till vår utställning på 
Mikrobiologiska Vårmötet i 
Trollhättan 9-11 april! 

VIRCLIA MONOTEST  

Snabbt, enkelt & helautomatiserat! 


