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LedareN

I sociala medier kan man ana en viss rörelse från de biomedicinska 
analytikerna. Det har startat ett löneuppror på samma sätt som sjuk- 
sköterskorna. Av vad jag förstår handlar det inte bara om en bevakning  
av en lägsta lön utan man önskar en uppvärdering av alla biomedicinska 
analytiker. IBL önskar att denna våg även tar fasta på professionen och 
utvecklingen. Det har startat ett engagemang som är väldigt viktigt. 
 En annan viktig fråga är kompetensutveckling och möjlighet till 
specialistutbildning, även för biomedicinska analytiker. Jag tror att detta 
är en av de viktigaste frågorna för att yrket ska vara attraktivt i framtiden. 
Generalistutbildningen är en mycket bra grund att stå på men dagens 
komplexa sjukvård kommer att ställa krav på ytterligare specialkompetens 
och det är ni biomedicinska analytiker som ska vara med på den resan. 
IBL samarbetar med Vårdförbundet när det gäller AST (akademisk 

specialisttjänstgöring), eftersom det 
här är en av våra viktigaste frågor 
att bevaka för att kunna utveckla 
professionen. Detta innebär dock 
inte att det bara är medlemmar i 

Vårdförbundet som ska ha möjlighet att få studera med dessa villkor. 
Specialistutbildningar gäller alla biomedicinska analytiker. IBL arbetar för 
alla våra biomedicinska analytiker och är aktivt med och bevakar dessa 
frågor i alla sammanhang med berörda intressenter, fackföreningar, 
utbildningsanordnare och arbetsgivare. 
 Använd den 15 april, Internationella Biomedicinska analytikerdagen, 
till en samlad manifestation. Alla ni som redan  
är med i de aktionsgrupper som bildas för 
lönefrågan, samla era kollegor till en aktivitet 
för yrket den 15 april. Vilken kraft och styrka 
om vi alla gör vår röst hörd denna dag. Under 
åren har det varit en del mycket bra initiativ 
runt om i landet men inte i någon större 
utsträckning. Vi behöver synas överallt. Tala 
om varför arbetsgivaren ska anställa er. Varför 
är just ni så viktiga för vården. Varför är det 
ni som legitimerade biomedicinska analytiker 
som ska vara med och skapa vårdens framtid.  
Manifestera för yrkets framtid. 
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Sveriges viktigaste jobb 

”Vilken kraft och styrka om vi alla 
gör vår röst hörd denna dag.”
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Håll utkik efter vår webshop
En ny serie laboratorieprodukter. Perfekt för 
kliniskt bruk, universitet och forskning.
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hjärTaT ForTSäTTer aTT 
BiLda NYa CeLLer 
Kanar Alkass har i sin forskning 
visat att det sker en kontinuerlig, 
långsam nybildning av hjärtmus-
kelceller hos människan. Det ger 
hopp om att i framtiden kunna 
ersätta skadade hjärtmuskelceller 
som har förlorats vid hjärtin-
farkt.  

The demand for more efficiency in histopathology

laboratories continues to increase.

We at Sakura have been listening to you and are

equipped with a solution: SMART Automation, the

Tissue-Tek® premium product line. Tissue samples 

are diagnosed faster, better and more efficiently

with our premium products.

SMART Automation is based on LEAN & SIX 

Sigma principles.

Building on the success and key principles 
of SMART Automation, Sakura has further 
improved the most reliable and productive 
platform for staining and coverslipping in the 
market: Prisma® & Coverslipper HQplus.
It enables optimized and consistent high quality 
results for both routine, special staining and 
coverslipping.

With the ready-to-use H&E staining kits and 
validated protocol, slide-to-slide consistency 
and high quality staining is ensured up to 2.000 
slides. The integrated track & trace capability 
determines the status of the slides and improves 
laboratory quality assurance, linking patient to 
reagent data.

The Prisma® & Coverslipper HQplus will maximize 
your laboratory’s productivity.

Sakura Finetek Sweden AB

www.smartautomation.com

smartautomation@sakura.com

 Ready-to-use staining kits with optimized formulation

 Consistent high-quality staining up to 2.000 slides

  Integrated barcode reading for efficient slide tracking

 Fastest multi-stainer and coverslipper in the market

Optimized consistent staining,  
                            660 slides per hour 

Tissue-Tek® Prisma® & Coverslipper HQplus 

offer you:
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Hjärtat fortsätter 
att bilda nya celler

örlorade hjärtmuskelceller (s.k. kardiomyocyter) 
ersätts inte av nya utan av ärrvävnad. Därför 
trodde man tidigare att hjärtmuskelceller inte 
kunde förnyas. Men detta ifrågasattes när man 
hittade primitiva celler i hjärtat som kunde 
bilda de olika differentierade celltyperna både in 
vitro och in vivo. Upptäckten blåste nytt liv i 

frågan och ledde till vitt skilda förslag på omsättningen, 
alltifrån att alla hjärtmuskelceller omsätts under fem 
år till att nästan ingen omsättning sker. Analyserna har 
hittills baserats på studier av cell-cykel markörer och 
stereologiska undersökningar av celltäthet i prover 
från hjärtmuskulatur. Dessa metoder har emellertid 
begränsningar. Förekomsten av markörer som indikerar 
celldelning betyder inte med automatik att det bildas 
två nya celler utan förloppet kan sluta med cellunder-

gång. Vid räkning av cellantal per volym är problemet 
att man i de flesta vävnader har ett konstant antal 
celler av en viss typ, men i vissa fall finns en balans 
mellan betydande nybildning och motsvarande celldöd, 
och i andra fall sker ingen omsättning alls. Vi har 
använt en annan strategi för att beräkna omsättningen 
av hjärtmuskelceller genom mätning av cellernas ålder 
med hjälp av analys av isotopen kol-14.  

Genom att mäta inlagring av isotopen kol-14 i 
hjärtmuskelceller kunde vi visa att de nybildas under 
hela livet [1]. Dessa resultat har blivit mycket upp-
märksammade, eftersom de ger ett stöd för andra 
forskare att fortsätta sina ansträngningar att undersöka 
möjligheterna att ersätta skadade hjärtmuskelceller 
som har förlorats vid hjärtinfarkt. En stor hjärtinfarkt 
leder ofta till permanent nedsatt hjärtfunktion. Även 

om funktionen delvis kan förbättras med olika former 
av medicinering saknas idag metoder för att reparera 
den skadade delen av hjärtat.

När man nämner kol-14 metoden så brukar de 
flesta tänka på den strategi som Libby utvecklade för 
att bestämma åldern på arkeologiskt material [2,3], 
och som gjorde att han tilldelades Nobelpriset i kemi 
1960. Vår strategi bygger dock inte på det radioaktiva 
sönderfallet utan drar istället nytta av att kärnvapen-
tester under det kalla kriget (ungefär 2000 sprängningar 
som skedde ovan jord) ledde till en kraftig ökning av 
kol-14 halten i atmosfären. Genom att halterna mätts 
över tid finns en referenskurva (”bombpuls-kurvan”) 
som kol-14 halter i modernt biologiskt material kan 
jämföras med. Kol-14 i koldioxid lagras in i växter via 
fotosyntesen i proportion till kol-14 halten i atmosfären. 
Genom att vi äter växter, eller djur som äter växter, får 
vi också i oss kol-14 i relation till halten i atmosfären. 
Precisionen är kusligt god; genom att mäta kol-14 i en 
bit tandemalj (som inte utbyter några kolatomer med 
omgivningen efter den bildats) kan födelseåret på en 
person beräknas med en osäkerhet på ± 1.6 år [4]. 
Kolet lagras in i alla molekyler, inklusive i DNA.  
Men utbyte av kol mellan cellkärnornas DNA och 
omgivningen äger bara rum när cellen delar sig, 
därefter sker inget utbyte. Det betyder att i celler  
som aldrig delat sig från födelsen (t.ex. nervceller i 
storhjärnans bark) är kol-14 halten densamma som i 
atmosfären vid tidpunkten för individens födelse. Ju 
mer omsättning en celltyp har desto mer avviker 
kol-14 resultatet från bombpuls-kurvan, se Figur 2.

Kol-14 analys av kärn-DNA i cellpopulationer kan 
alltså ge en bild av cellernas genomsnittliga ålder och 
genom matematisk modellering av resultat av prover, 
från ett tillräckligt antal individer med olika ålder, kan 
takten i omsättningen beräknas. Allt detta teoretiska 
underlag låter lite krångligt. Men det är inte nog  
med det. Hela strategin bygger också på att varje steg  
i processen klaffar perfekt. För att undersöka förhål-
landen hos människa kan man inte ta prov från t.ex. 
hjärta eller hjärna från en levande person eftersom det 
behövs väldigt många celler för att analysera halten  
av kol-14 med tillräcklig precision. Därför utnyttjar  
vi prover som tillvaratas från avlidna donatorer i 
samband med obduktion. För att klarlägga om 
vävnaden som tillvaratas är frisk eller påverkad av 
sjukdom av något slag, krävs noggrann genomgång av 
journaler och separat histopatologisk analys av vävna-

Kardiovaskulära sjukdomar är den främsta  
orsaken till dödsfall i västvärlden. Hjärtat läker inte effektivt  

efter en hjärtinfarkt.

FIGur 2  Principen 
för tolkning av kol-14 
resultaten. Den svarta 
kurvan (bombpuls-
kurvan) visar de direkt 
eller indirekt uppmätta 
atmosfäriska koncen-
trationerna av kol-14 

under det senaste århundradet. Den uppmätta kol-14 halten i 
kärn-DNa av en cellpopulation (cirkel) är placerad på födelseår 
för individen. Det uppmätta värdet jämförs sedan med kurvan, och 
avvikelsen återspeglar omsättningsnivå. om cellpopulationen inte 
delat sig sedan födelsen ligger punkten på kurvans linje.

den. Proven behöver homogeniseras, cellerna lyseras 
och kärnorna sorteras med FACS och deras DNA 
isoleras med hög renhetsgrad innan analys av kol-14 
görs. Slutligen görs bestämningen av kol-14 koncen-
trationen med s.k. accelerator masspektrometri, en 
mycket avancerad teknologi som fordrar minutiös 
upparbetning av proverna för att uppnå hög precision 
i analyserna. Figur 3 och 4 ger exempel på faktorer 
som påverkar tolkningen av resultaten; renheten av 
isolerade hjärtmuskelcellskärnor respektive graden av 
ploiditet (multipel DNA uppsättning).

Vi har nu alltså visat att det sker en kontinuerlig, 
långsam nybildning av hjärtmuskelceller hos människan. 
Hos en 20-åring byts ungefär en procent av hjärtmus-
kelcellerna ut varje år. Omsättningshastigheten 
minskar successivt under livet, men nästan 0,3 procent 

FIGur 3  Identifiering och iso-
lering av hjärtmuskelcellkärnor. 
PCM-1 är en specifik markör för 
hjärtmuskelcellkärnor, lokalise-
rad till det nukleära membranet 
(a). Flödescytometrisk analys 
av humana hjärtmuskelcellkär-
nor med PCM-1 (B & C). PCM-
1-antikroppen märker kärnor 
som också uttrycker ctroponin 

I (D).  Flödescytometrisk analys visar att de sorterade PCM-1-po-
sitiva kärnorna uppvisar hög andel positivitet för kardiomyocyt-
specifika markörer (E) medan PCM-1 negativa kärnor populationen 
saknar den reaktiviteten, men är istället positiva för markörer som 
hjärtmuskelkärnor inte ska innehålla. (F).
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av cellerna byts fortfarande ut varje år hos en 75-åring.
Den här nya kunskapen förändrar ingenting för en 

person med hjärtsjukdom idag, men den är ändå 
hoppingivande eftersom naturlig nybildning av en viss 
celltyp i en vävnad innebär att det finns mycket bättre 
förutsättningar för terapier som kan generera nya 
friska celler än om celltypen inte har den förmågan 
naturligt. Och terapierna behöver inte handla om att 
transplantera stamceller utan likaväl bestå i adminis-
tration av medel som kan påverka delning, mognad 
och integrering av befintliga omogna hjärtmuskelceller. 
Vår forskning fokuserar på att kartlägga de basala 
förhållandena och inte på att utveckla potentiella 
behandlingar. Men dessa grundläggande kunskaper är 
väldigt viktiga för att andra, som ägnar sig åt kliniskt 
tillämpar forskning, ska kunna veta vilka förutsätt-
ningar de ska utgå ifrån i sitt arbete.

Vi har fortsatt att undersöka dels om omsättningen 
av hjärtmuskelceller skiljer sig åt mellan olika delar av 
hjärtat och dels i vilken takt som övriga celler i hjärtat 
förnyas. Dessa kunskaper är också viktiga för att förstå 
hur olika sjukdomar i hjärtat, t.ex. hjärtförstoring och 
bindvävsinlagring, uppkommer.

FIGur 4  
Isolering av hjärt- 
muskelcellkärnor 
med olika ploiditet. 
Hjärtmuskelkär-
nornas ploiditet 
undersöks genom 
FaCS med PCM-1 
och DraQ5. PCM-
1 är en specifik 

markör för hjärmuskelcellkärnor och DraQ5 en generell markör för 
DNa. ungefär 30% av hjärtmuskelcellerna är diploida (2n, det normala 
för de flesta celler i kroppen), men nästan 60% är tetraploida (4n) och 
drygt 10 % oktaploida (8n). 

Kanar alkass
Leg. biomedicinsk analytiker,  

PhD, Karolinska Institutet/ 
Rättsmedicinalverket

Principen för åldersbestämning av cellomsättning. Genom 
att mäta halten av kol-14 i ett biologiskt material som inte 
förnyas sedan det bildades, t.ex. tandemalj, kan man jäm-
föra halten med historiska uppgifter om atmosfäriska nivåer 
som orsakats av ovanjordiska kärnvapensprängningar.  
om man mäter halten i kärn-DNa får man en bild av om  
de undersökta cellerna har omsatts sedan födelsen, och  
 i så fall, i vilken takt. 
Illustration: Mattias Karlén
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Metoden heter mobil teleder-
matoskopi och fungerar på så 
sätt att läkaren på vårdcentralen 
tar bilder på patienternas hud- 
förändringar med hjälp av en 
specialanpassad mobiltelefon 
och sedan skickas bilderna som 
en digital remiss via en app till 
hudmottagningen. Efter 24 
- 48 timmar får patienterna en 
preliminär diagnos. 

Totalt 20 vårdcentraler inom 
Västra Götalandsregionen har 
deltagit i projektet tillsammans 
med hudmottagningarna vid 
Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset och Skaraborgs Sjukhus. 

Projektets resultat visar att 
patienterna med hudcancer får 
behandling dubbelt så snabbt 
tack vare den nya metoden. 
Väntetiden på operation för 
patienter med malignt melanom 
har i genomsnitt sänkts från 
46 dagar till 14 dagar och 
patienter med förstadier till 
malignt melanom har fått 
vänta i 15 dagar på behandling 
istället för 65. 

Nu ska metoden införas 
inom hela Västra Götalands-
regionen i projektform under 
två års tid. 

Farliga hudförändringar  
bedöms med smartphone 
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Kan du gissa viruset?
Rätt svar på sid. 34

Foto: Kjell-olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten 

Vinterkräksjukan, som orsakas av norovirus, drabbar 
varje år omkring en halv miljon svenskar. Viruset är 
mycket smittsamt och epidemier uppstår ofta på 
sjukhusavdelningar och äldreboenden och kräver 
isolering av smittade patienter. 

En ny avhandling vid Sahlgrenska akademin visar 
att ett laktatprov kan vara till hjälp vid bedömningen 
av vinterkräksjuka. Detta skulle underlätta hanteringen 
av dessa patienter samt förhindra smittspridningen till 
andra.

– Om testet visar att mjölksyrenivån är förhöjd 
finns det en risk att infektionen får ett allvarligt 
förlopp. I dessa fall bör patienten undersökas noggrant 

och omhändertas på en avdelning med möjlighet till 
isoleringsvård, säger forskaren Lars Gustavsson.

Studien visar också att det går att förenkla provtag-
ningen vid diagnostisering av vinterkräksjukan och ett 
faecesprov kan ersättas med ett pinnprov från ändtarmen. 

– Dessa förenklingar gör det enklare att ställa rätt 
diagnos och avgöra var patienten skall vårdas, så att vi 
kan ta hand om patienter med kräksjuka på ett säkert 
sätt och undvika att patienter som kräks av någon 
annan anledning måste hållas isolerade i onödan.  
Så kan sjukhusens resurser användas mer effektivt, 
säger Lars Gustavsson i ett pressmeddelande från 
Sahlgrenska akademin.

Foto:  Kjell-olof Hedlund,  FolkhälsomyndighetenEnklare bedömning av  
vinterkräksjuka med laktatprov

GLoBaLT ProGram För reSiSTeNSöVerVaKNiNG

Ny GEMENSAM STRATEGI SKA MINSKA RISK FÖR EHEC
Under 2013 rapporterades totalt 550 fall av EHEC, enterohemorragisk  
E. coli, till Folkhälsomyndigheten, vilket är det högsta antalet hittills. 
För att minska risken att människor smittas av EHEC i Sverige har nu 
fem myndigheter tagit fram en gemensam strategi. 

EHEC-smitta är en zoonos och överförs mellan djur och människor. 
Ofta är livsmedel som kallrökt korv, opastöriserad mjölk och osköljda 
bladgrönsaker direkt orsak till smittan. 

Förutsättningen för att lyckas minska antalet smittade människor  
är jämförbara metoder för diagnostik. Det gäller människor, djur och 
livsmedel för att på så sätt underlätta identifieringen och hanteringen  
av smittkällor. 

Ett förslag i den femåriga strategin som har presenterats av Folkhälso-
myndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och 
Statens veterinärmedicinska anstalt är studier för att öka kunskapen om 
olika smittkällors betydelse för infektion hos människor. 

Snabbare diagnostik av sepsis 
Forskare vid Högskolan i Skövde samarbetar med Unilabs AB samt 
läkare vid Skaraborgs Sjukhus i ett gemensamt projekt för att kunna 
hitta ett snabbare sätt att diagnostisera sepsis. 

Under 2011-2012 samlades prover in från patienter med misstänkt 
sepsis. Dessa prover utgör en del i det pågående arbetet med att hitta 
nya markörer för sepsis. Målet är att utveckla multimarkörpaneler och 
korta ner diagnostiden från flera dagar till ett par timmar.

– Målet med samarbetet är att minska sjukligheten och dödligheten 
bland drabbade patienter. Jag har stora förhoppningar om att vi tack 
vare detta kommer att bli mycket bättre på att hitta metoder för tidig 
behandling, säger Lars Ljungström, överläkare vid infektionskliniken, 
Skaraborgs Sjukhus i ett pressmeddelande. 

Sepsis anses vara den tionde vanligaste dödsorsaken i världen. Blod-
odling är idag standardmetoden som används för att diagnostisera sepsis 
men analysen är tidskrävande och innebär en flera dagar lång väntan på 
ett odlingssvar. Genom att korta ner diagnostiden skulle patienterna 
snabbare kunna få rätt antibiotikabehandling och det skulle även leda 
till kortare vårdtider. 

I slutet av förra året samlades representanter från ett 
30-tal länder för ett internationellt toppmöte om 
antibiotikaresistens i Stockholm. 

Länderna kommer att samarbeta för att utveckla ett 
globalt program för övervakning av antibiotikaresistens 
hos bakterier. Detta är en del av Världshälsoorganisa-
tionens, WHO:s, globala handlingsplan för hantering 
av det växande problemet. 

Målet är att alla länder ska få en bra bild av resistens- 
läget lokalt för att sedan kunna vidta lämpliga åtgärder 
och följa upp effekter av dessa. 

Sverige kommer nu att arbeta med andra länder 
och WHO för att utveckla och testa ett sådant program. 
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ort kan man säga att det handlar om att fortsatt 
kunna ge en trygg och säker vård av hög 
kvalitet, säger Lisbeth Löpare Johansson, 
vårdstrategisk chef på Vårdförbundet. 

Arbetet med specialistutbildning för yrkes-
gruppen har pågått under flera år men inten-

sifierades under 2014 när Vårdförbundets idé om  
en nationellt reglerad specialistutbildning tog form. 
Sedan dess driver Vårdförbundet tillsammans med IBL 
påverkansarbetet för att specialistutbildning på avan- 
cerad nivå ska inrättas. Tanken är att examen från ut- 
bildningen ska leda till en skyddad specialistbeteckning. 

– Sedan omreglering av biomedicinska analytiker-
programmet till en generalistutbildning har det funnits 
behov av någon form av specialisering. De gamla ut- 
bildningarna var specialinriktade vilket innebar att 
man hade bra kompetens, men inom ett smalt område. 
Generalistutbildningen ger en bred grund att stå på 
men ganska snart efter omreglering kunde man se att 
det fanns behov av fördjupning inom de olika discipli-

nerna, förklarar Agneta Colliander, biträdande verksam-
hetschef, Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro 
universitetssjukhus och IBL:s ordförande.

 

modeLLeN är aKademiSK SPeCiaLiSTTjäNSTGöriNG
Akademisk specialisttjänstgöring, AST, är en typ av 
utbildningsanställning som regleras i kollektivavtalen. 
Biomedicinska analytiker som läser specialistutbild-
ningen i form av akademisk specialisttjänstgöring 
kommer att på så sätt få bättre villkor under studietiden 
och kunna studera med lön. Naturligtvis kommer 
också möjligheten att läsa utbildningen med CSN-
medel finnas.  

VårdeN BehöVer SPeCiaLiSTUTBiLdade 

biomedicinska analytiker
För att kunna möta vårdens krav på specialistkompetens behöver  

verksamheter specialistutbildade biomedicinska analytiker. 
I år finns frågan om en nationellt reglerad specialistutbildning för  

biomedicinska analytiker högt på Vårdförbundets och IBL:s agenda. 
text: Jasenka Dobric

– Vi har först tagit fram en bra 
faktagrund och utifrån den arbetat 
fram vår idé om en reglerad specia- 
listutbildning med akademisk 
specialisttjänstgöring. Vi har arbetat 
i nära samarbete med IBL och med 
representanter för professionen på 
olika sätt, förklarar Lisbeth Löpare 
Johansson.

Tanken är att specialistutbild-
ningen för biomedicinska analytiker 
ska regleras i högskoleförordningen 
som en yrkesexamen och ges av uni- 
versitet och högskolor på avancerad 
nivå. En stor del av utbildningen 
kommer att ske i verksamheten precis 
som för ST-läkare eller sjuksköter-
skor som går en specialistutbildning.

– Har verksamheterna behov av en 
specifik kompetens så får man också 
medverka till att det blir verklighet. 
Studierna bör givetvis bedrivas på 
samma sätt och med samma villkor 
som för ST-läkare samtidigt så måste 
det vara kopplat till formella krav 
och akademiska poäng. En specia-
listutbildad biomedicinsk analytiker 
inom exempelvis histologi och ut- 
skärning ska vara användbar över 
hela Sverige, säger Agneta Colliander. 

En sådan modell gynnar också 
arbetsgivare och underlättar 
rekryteringen av medarbetare. 

– Genom utbildningsanställ-
ningen kommer det verksamhets-
integrerade lärandet i fokus. Det är 

”En kunskapsbaserad 
vård kräver specialist-

utbildade biomedi-
cinska analytiker”, 

säger Lisbeth Löpare 
Johansson, vårdstrate-

gisk chef på  
Vårdförbundet.

”Formella specialist- 
utbildningar gör att 
yrket blir mer attraktivt”, 
säger agneta Colliander, 
biträdande verksam-
hetschef, Laboratorie-
medicinska länskliniken, 
Örebro universitets-
sjukhus och IBL:s 
ordförande.Foto: Samuel WestergrenFoto: ulf Huett

K

nuläget handlar det om att påverka 
både vårdens verksamheter och 
universitetsvärlden. Både Agneta 
Colliander och Lisbeth Löpare 
Johansson ser positivt på utveck-
lingen och tror att en reglerad 
specialistutbildning kommer att 
vara verklighet om bara några år. 

– Det handlar både om att möta 
medlemmar och förtroendevalda 
för att förankra idén så vi blir 
många som arbetar för den, samti-
digt som vi möter arbetsgivare och 
politiker för att påverka. Vi vill ha 
upp frågan på dagordningen både i 
landstingen och på nationell nivå, 
berättar Lisbeth Löpare Johansson.

– Min personliga tro och 
målsättning är att det ska finnas 
senast om fyra år. Då går jag själv  
i pension och det här är en av de 
viktigaste frågorna som jag verkligen 
skulle vilja se bli verklighet, säger 
Agnet Colliander. 

– Att säkra kompetensförsörj-
ningen av biomedicinska analytiker 
är en mycket angelägen fråga och 
jag vet att det finns ett intresse för 
idén hos vårdens arbetsgivare. 
Därför är jag positiv och hoppas 
att vi inom de närmaste åren 
kommit långt i frågan, avslutar 
Lisbeth Löpare Johansson. 

bra för både verksamheten, den 
biomedicinska analytikerns profes-
sionella utveckling, det interprofes-
sionella teamarbetet, biomedicinska 
laboratorievetenskapens utveckling 
och på sikt den kliniska ämnes-
forskningen, säger Lisbeth Löpare 
Johansson.

SPeCiaLiSTUTBiLdNiNG Gör YrKeT 
mer aTTraKTiVT 
En annan viktig aspekt av arbetet 
med att inrätta specialistutbildning 
är att öka intresset för yrket och på 
så sätt säkra kompetensförsörjningen. 
Den stora vågen av pensionsavgångar 
tillsammans med ett svalt intresse 
för grundutbildningen gör att 
bristen på biomedicinska analytiker 
kommer att bli stor i framtiden. 

– Formella specialistutbildningar 
gör att yrket blir mer attraktivt. 
Antalet sökande till grundutbild-
ningen kommer att öka och den 
negativa spiralen bryts. Vi kommer 
även i fortsättningen kunna svara upp 
mot vårdens behov av laboratorie-
analyser utförda av legitimerade 
biomedicinska analytiker, säger 
Agneta Colliander. 

Hela vården står inför stora rekry- 
teringsbehov och enligt prognosen 
kommer det att saknas 7500 bio- 
medicinska analytiker år 2030. 

– I konkurrensen om den fram- 
tida arbetskraften är det viktigt att 
biomedicinska analytikeryrket är 
attraktivt och att utvecklingsvägarna 
i yrket är tydliga. Det är också av- 
görande att villkoren för att specialist- 
utbilda sig är bra, säger Lisbeth 
Löpare Johansson. 

VerKLiGheT iNom NåGra år 
Vårdförbundet och IBL arbetar 
strategiskt med frågan och i 
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slutet av november förra året 
fattade landstingets personal- 
direktör beslutet att inrätta tre 
specialisttjänster för biomedi-
cinska analytiker på fysiologav-
delningen på Blekingesjukhuset, 

Karlskrona. 
– Det känns verkligen jättebra, 

nu har vi vind i seglen och öppna 
möjligheter, säger Susanne Lundgren. 

I mer än fem års tid har hon 
arbetat för att uppmärksamma hur 
utvecklingen inom hälso- och sjuk- 
vården också har medfört en för- 
ändring i biomedicinska analytikers 
uppdrag. Uppgiftsglidningen som 
uppstår när läkarna får mer avance-
rade arbetsuppgifter innebär också 

mer avancerade arbetsuppgifter och 
större ansvar för biomedicinska 
analytiker. 

– Läkarna med sina specialist-
kunskaper har inte samma arbets-
uppgifter idag som för tio eller 
tjugo år sedan, tekniken går stadigt 
framåt. De har i dess kölvatten 
förvärvat ny kompetens och utökat 
sina ansvarsområden och i takt 
med det har vi som biomedicinska 
analytiker gjort samma sak.

De tre specialisttjänsterna kommer 
att bland annat innebära ett större 
övergripande ansvar över de sektioner 
där de införs. Kompetensbeskriv-
ningen liknar till stor del ST-läkarnas 
inom klinisk fysiologi.

– Man är bland annat ansvarig för 
att planera och skriva svar på under-
sökningar, omvärldsbevakning är 
ett krav och man är utbildningsan-
svarig och handledare. Vidare ska 
man behärska fysiologi och anatomi 
för det område man är ansvarig för. 
Vi jobbar nu med att fastställa alla 
kriterier och specifika krav och min 
förhoppning är att tjänsterna ska 
vara tillsatta i mars. 

LöNeN SPeGLar KomPeTeNSeN
Införandet av den nya tjänstebeteck- 
ningen kommer också att innebära 
högre löner. Tanken är att lönen 
ska ligga i nivå med ST-läkarnas, 

FörSTa SPeCiaLiSTTjäNSTerNa För 

biomedicinska analytiker

Blekingesjukhuset är först ut i landet med att 
införa specialisttjänster för biomedicinska ana-
lytiker. Ett kvitto på yrkesgruppens betydelse för 
verksamheten och patienterna, säger Susanne 
Lundgren, avdelningschef på Klinisk fysiologi.
text: Jasenka Dobric

någonstans runt 40 000 kronor. 
– I diskussionerna förhåller vi 

oss till ST-läkarnas löner som ligger 
mellan 38 000 och 42 000. Vi 
tillämpar individuell lönesättning 
men lönerna kommer att spegla 
den kompetens som krävs för att 
ha en specialisttjänst, förklarar 
Susanne Lundgren. 

Hon hoppas även att införandet 
av specialisttjänsterna ska göra det 
lättare att i framtiden rekrytera 
biomedicinska analytiker och lösa 
den personalbrist som kommer att 
uppstå de kommande åren med 
massiva pensionsavgångar. 

– Många söker sig till sjukhus på 
utbildningsorterna och jag hoppas 
att dessa tjänster kommer att öka 
intresset hos biomedicinska analy-
tiker för anställning på mindre 
sjukhus.

 

Vi BehöVer FormeLL  
SPeCiaLiSTUTBiLdNiNG 
Att yrket inte har en formell speci- 
alistutbildning har gjort det svårare 
för biomedicinska analytiker att 

stiga i graderna. Samtidigt har det 
saknats former för hur man inom 
verksamheter ska kunna förvalta 
kunskapen och kompetensen hos 
medarbetare med lång arbetslivs- 
erfarenhet. 

– Vi måste få en formalisering 
av specialistutbildningen för bio- 
medicinska analytiker. Under tiden 
får vi jobba i parallella spår. Vi börjar 
med att införa specialisttjänsterna 
och de biomedicinska analytikerna 
kommer att ha förvärvad kompetens 
efter många år i yrket. Men i fram- 
tiden kommer en formell specialist- 
utbildning att vara ett rimligt krav 
för att man ska kunna söka dessa. 

Sedan ett år tillbaka arbetar IBL 
tillsammans med Vårdförbundet 
för att införa en nationellt reglerad 
specialistutbildning för yrkesgruppen 
på avancerad nivå. Förslaget är att 
utbildningsanställningar inrättas 
för biomedicinska analytiker som 
kommer att utbilda sig till specia-
lister, så kallad akademisk specialist- 
tjänstgöring. 

– Det känns fantastiskt att IBL 
och Vårdförbundet driver denna 

fråga och nu befinner vi oss i en 
övergångsfas och måste röra oss 
framåt. Vi sänder en viktig signal 
till universiteten genom att tala om 
vilken typ av kompetens olika 
verksamheter behöver. Jag hoppas 
att införandet av specialisttjänster 
på Blekingesjukhuset ska ge ringar 
på vattnet och att fler sjukhus följer 
efter, säger Susanne Lundgren. 

”LÖNERNA KOMMER ATT SPEGLA  
DEN KOMPETENS SOM KRÄvS FÖR ATT 

HA EN SPECIALISTTJÄNST.”

Foto: smalandsbilder.se

Susanne Lundgren
avdelningschef på Klinisk fysiologi, Blekingesjukhuset 

hoppas att specialisttjänsterna kommer att öka intresset hos 
biomedicinska analytiker för anställning på mindre sjukhus. 

i
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anken på att söka sig 
utomlands hade funnits 
länge, ända sedan studieti-
den i Karlstad. Men det var 
först under förra året som 
Johan Berglund gjorde slag 
i saken. Valet föll på Central- 

laboratoriet i Nuuk på Grönland. 
– Med tanke på språket så är det 

egentligen inte så många länder 
man kan välja bland. Jag ville 
kombinera jobbet med naturupp- 
levelser och Grönland kändes mest 
spännande, berättar han.

Jobbet på Grönland hittade han 
på nätet. En Google-sökning ledde 
till en sida med flera olika lediga 
tjänster, allt från några månader 
och upp till ett år. 

– Jag mejlade och berättade att 

jag var intresserad av att jobba i några 
månader och då fick jag hösten 
som förslag. 

Sedan var det bara att starta med 
alla förberedelser. Skaffa dansk 
legitimation för biomedicinska 
analytiker, personbevis, CV och 
examensbevis. Pappersarbetet tog 
ungefär två månader att få ordning 
på och då återstod det bara att 
boka flygbiljetter. Boendet ordnade 
sjukhuset men Johan fick flytta två 
gånger under sin vistelse där. 

HUR ORDNADE DU MED TRE MåNADERS 
LEDIGHET FRåN DIN ARBETSPLATS? 
– Man kan säga att jag har jobbat 
in min ledighet. Jag jobbade extra 
och så jobbade jag hela sommaren 

så att jag kunde få tre lediga 
månader under hösten. 

Under de tre månaderna på 
Centrallaboratoriet i Nuuk var 
Johans huvudsakliga placering 
provtagning. De arbetsuppgifterna 
är han välbekant med, då jobbet 
som biomedicinsk analytiker på 
Klinisk kemi, Unilabs AB i Eskils- 
tuna också omfattar den placeringen.  
Den stora skillnaden var snarare att 
biomedicinska analytiker på Grön- 
land var ansvariga för all provtagning 
på sjukhuset. 

– Arbetsdagen startar med att sex 
till sju biomedicinska analytiker 
besöker alla sjukhusets avdelningar 
och tar prover på de inneliggande 
patienterna vilket tar ungefär två 
timmar på morgonen. Resten av 

Biomedicinsk analytiker på Grönland

Han tog chansen att  
arbeta utomlands

Jobba bland glaciärer och valar?  
Den biomedicinska analytikern Johan Berglund lämnade  

tryggheten i Eskilstuna och spenderade några månader  
på ett laboratorium i Nuuk.  

text: Jasenka Dobric

dagen arbetar två biomedicinska 
analytiker på provtagningscentralen.

Den dagliga kommunikationen 
med patienterna innebar många 
gånger att Johan pratade svenska 
och engelska och försökte förstå 
danska. Språkkaoset ledde i alla fall 
till många skratt, berättar han. 

– Med tiden började man förstå 
mer och mer av de ord som man 
använder i jobbet och det gick 
lättare att förstå danska för varje 
dag som gick. Och med patienterna 
hade jag en standardfras – do you 
understand english eller svenska? 

Centrallaboratoriet på Grönland 
har en klinisk kemi- och mikrobio-
logidel och personalstyrkan består 
av tolv stycken biomedicinska 
analytiker från hela Skandinavien- 

Grönland, Norge, Sverige och 
Danmark. Personalomsättningen 
är hög och många har enbart några 
månader långa arbetskontrakt. 

– Majoriteten av de som arbetade 
på laboratoriet var från Danmark 
under mina månader där och många 
är visstidsanställda. 

Förutom jobbet bjöd vistelsen på 
Grönland på många häftiga natur-

upplevelser och inte minst män- 
niskomöten. Johan åkte själv och 
det beslutet är han nöjd med för 
det tvingade honom att lämna sin 
bekvämlighetszon många gånger.   

– Jag har hamnat i situationer 
som jag aldrig hade hamnat i 
hemma i Sverige och jag har varit 
tvungen att lösa dem. Det finns så 
mycket att se och uppleva på 

Grönland, människorna är vänliga 
och jag har lärt mig otroligt mycket. 
Inte minst hur det är att vara den 
som kommer utifrån.

– Faktum är att det minst spän-
nande med att jobba utomlands var 
laboratorieinstrumenten för att de är 
likadana som hemma i Sverige.

HAR DU NåGRA TIPS FÖR DEM SOM 
PLANERAR ATT SÖKA ETT JOBB 
UTOMLANDS? 
– Pappersarbetet tar tid så det är 
viktigt att ha det i åtanke och 
sedan är det ett stort plus om man 
har några års arbetslivserfarenhet. 
Jag hade inte klarat av jobbet 
annars för det vara bara att börja 
jobba direkt, från dag ett. 

64 procent av unga kan tänka sig att flytta utomlands 
för att jobba. Det visar en nyligen publicerad studie, 
genomförd av Internationella konsultfirman Boston 
Consulting Group och rekryteringsnätverket the 
Network.

Det minst spännande 
med att jobba utomlands 

var alla analysinstru-
menten för att de är 

likadana som i Sverige, 
berättar Johan Berglund. 

t

”MED PATIENTERNA HADE JAG  
EN STANDARDFRAS – DO yOU UNDERSTAND 

ENGLISH ELLER SvENSKA? ”

Tema: UTBiLdNiNG & Karriär Tema: UTBiLdNiNG & Karriär 
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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 ...
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oktober startade Andrea Montano Montes till- 
sammans med fem andra studenter från biomedi-
cinska analytikerprogrammet på KI kampanjen 
”Högre lön för biomedicinska analytiker”. Sedan 
dess har rörelsen bara vuxit och studenter vid flera 
lärosäten har anslutit sig med målet att generellt 
höja lönerna och lyfta hela yrket. 

FRAMGåNGSRIKA FÖREGåNGARE
Ingångslönen för biomedicinska analytiker ligger på cirka 
23 500, men landstingen tillämpar i regel individuell 
lönesättning.

– Förra året krävde biomedicinska analytiker inom 
klinisk fysiologi 24 000 kronor i ingångslön och det 

gick vägen. Vi bestämde oss för att försöka göra 
samma sak och nu har vi fått med oss hela klassen, 
säger Andrea Montano Montes, en av initiativtagarna 
till kampanjen.

En annan viktig inspirationskälla är sjuksköterskor-
nas framgångsrika löneuppror ”Inte under 24 000”. 
Just i deras fall har det visat sig att en ökning av 
ingångslönerna har lett till uppreglering av lönen för 
de yrkesverksamma.

 – Det ger resultat för hela yrkekåren. Jag fick 
siffror på att år 2012 hade 29% av yrkeskåren 24 000.  
År 2014 hade hela 86% 24 000 och mer och det var 
under 2012 som rörelsen för att höja ingångslönerna 
startade, så det kan ha påverkat löneläget, förklarar 
Andrea Montana Montes.

SyNLIGGÖRA vIA FACEBOOK
Idag har de biomedicinska analytikerstudenterna en 
stängd Facebook-grupp med cirka 400 medlemmar 
från hela landet som arbetar med kampanjen. 

– Vi hoppas att vi inte bara ska vara ett gäng 
studenter som får 25 000 i ingångslön utan vi vill 
starta en nationell rörelse. Vi arbetar med att få igång 
samarbete mellan lärosätena och vi hoppas att vi kan 
skapa en rörelse som vi kan lämna över till kommande 
avgångsklasser och lyfta hela yrkeskåren, säger hon. 

I takt med arbetet att inspirera så många som möjligt 
av landets studenter att kräva en högre ingångslön har 
idén om att också låta allmänheten stödja kampen 
vuxit. En ny Facebooksida har sedan starten i början 
av året gillats av fler än 2500 personer. Där är tanken 
att sprida information om yrket och dess vikt inom 
hälso- och sjukvården.

– Vi har övervägande fått jättefin respons av yrkes- 
verksamma kollegor och andra och vi blir modigare av 
att veta att yrkesverksamma kollegor stödjer oss. Vissa 
är å andra sidan lite tveksamma till kampanjen.

Kritiken handlar om att man istället ska engagera 
sig för att höja lönerna för yrkesverksamma biomedi-
cinska analytiker med flera års arbetslivserfarenhet.

Andrea Montano Montes förstår tveksamheten, 
men förklarar att hon ser initiativet som ett sätt att 
höja hela yrkets status:

– Det säger mycket om hur jag värderar mina 
erfarna kollegor om jag som nyutexaminerad kräver  
25 000 i lön.

REALISTISK vISION
Nu närmast planerar gruppen workshops där studen-
terna ska få tips på hur man kan argumentera för sina 
krav i en arbetsintervjusituation och hoppas att andra 
lärosäten ska ha liknande aktiviteter. 

– I klassen har vi också försökt ställa upp argument 

för varför vissa arbetsuppgifter ska utföras av biomedi-
cinska analytiker och inte av andra yrkesgrupper. Där är 
det viktigt att lyfta att vi biomedicinska analytiker har 
både de medicinska och tekniska kunskaperna som 
krävs för att utföra analyser och kritiskt bedöma resultat. 

”DET ÄR INGEN ABSURD SUMMA  
vI KRÄvER.”

Avgångsstudenterna på Karolinska institutet har bestämt sig  
för att kräva 25 000 i ingångslön. På bara några månader har rörelsen 

spridit sig till flera lärosäten. 
text: Jasenka Dobric

i

jennie Sporre, Natalie Niklasson  
och andrea montano montes 
jobbar på att skapa en nationell rörelse som kommande avgångsklasser kan ta över och 
fortsätta utveckla. 

Och att det är möjligt att få 25 000 i ingångslön vet 
de redan. En av deras studiekamrater har lyckats, trots 
att de har en hel termin kvar av sin utbildning. 

– Det är ingen absurd summa vi kräver så det är 
bara att fortsätta och jag är glad att vi blir fler och fler 
i kampen. Jag hoppas verkligen att detta kommer att 
ge en push för hela yrkesgruppen och det känns som 
om vi inte är långt ifrån nu.   

studenter startar kampanj för högre löner
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Tips inför lönesamTaleT 

naturvetarn
as och Vård

förbundets 
karriärrådgi

vare delar m
ed sig av si

na bästa 

tips inför lö
nesamtalet. 

VårdförbundeT direkT

Tänk på att: 

•	Vara	saklig,	f
örberedd	oc

h	konkret.

•	Förbereda
	en	lista	m

ed	motiveringar	
och	en	lista

	med	saker	du
	vill	ta	upp

.

•	Ha	en	prutm
ån	eftersom

	det	är	en	
förhandling

.

undvik att: 

•	Säga	ja	ti
ll	något	du	

är	tveksam	till.	Be	hellre	om
	att	få	betä

nketid	och	
då	är	

det lättare 
att komma med ett motbud. 

naTurVeTarnas karriärserVice

Tänk på att: 

•	Skriva	ner
	dina	kunsk

aper	och	fär
digheter	sam

t	dina	erfar
enheter	och

	dina	

resultat.

•	Lönestatis
tiken	funge

rar	som	ett	riktvärd
e.	Fundera	

på	vad	du	k
an	göra	för	

att	

komma	upp	på	en
	högre	löne

nivå,	i	klass
	med	de	bästa	

i	din	befatt
ning.

•	Din	lön	ska	i
nte	sättas	u

tifrån	vad	a
ndra	tjänar.

	Det	är	dina	i
nsatser	som

	ska	

bedömas:	Hur	kvalificer
at	är	ditt	jo

bb	och	vilke
n	kompetens	krävs

	för	det?	H
ur	

stort ansvar 
har du och 

hur väl utf
ör du ditt 

arbete.

undvik att:

•	Acceptera	
inte	argumentet:	”I	år	

satsar	vi	på	
de	yngre”	e

ller	”vi	måste	hålla	

budget”.	Det	är	dina	p
restationer	

som	ska	bedömas.

LÖNELÄGET  
För Biomedicinska analytiker

År Medel Antal 

Naturvetarnas lönestatistik 2014* 29 609 549

Vårdförbundets lönestatistik 2013** 28 030 3688

*Statistiken baseras på medlemmarnas lön i oktober 2014. 
 **Statitsiken baseras på medlemmarnas lön i november 
2013. Sammanställning av statistiken för år 2014 kommer  
att redovisas i maj. 

EN SPÄNNANDE FORTSÄTTNING PÅ DINA STUDIER
– Metoder inom medicinsk diagnostik

Du kan välja mellan inriktningarna Bild- och 
funktionsdiagnostik och Klinisk laboratorie-
medicin. 

Inom Bild- och funktionsdiagnostik 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 laboratoriemedicinsk 
diagnostik. Inriktningen innehåller både teore-
tisk och verksamhetsförlagd utbildning.

Programmet ger 120 högskolepoäng. Det kan 
ge dig tillträde till mer avancerade yrkesupp-
gifter (tjänstebeteckningen ”specialist-BMA”/
motsvarande diskuteras inom ett flertal 
landsting) och ger en god plattform för vidare 
forskarstudier. De flesta kurserna kan läsas 
på distans med träffar i Örebro och 30 hög-
skolepoäng valfria kurser ingår i programmet.

Läs mer på:  
www.oru.se/Masterprogram
Kontaktperson vid Örebro universitet:  
Anita Hurtig Wennlöf,  
anita.hurtig-wennlof@oru.se

Vill du studera vidare? Metoder inom medicinsk diagnostik är ett masterprogram, 
som riktar sig till dig som biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska som 
vill vidareutbilda och specialisera dig.

SYSME_14509_Anzeige_XN3000DI_190x120_Nordic_RZ.indd   1 16.09.14   12:24
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å den tiden då telefonkatalogen kom med 
automatik till varje hushåll brukade jag roa mig 
med att läsa den. Jag tittade på mitt eget namn 
och hur det såg ut på sin plats på sidan, jag 
räknade hur många det fanns med ett och 
samma namn i min stad, jag letade efter det 

ovanligaste namnet som fanns listat. Idag finns inte 
telefonkatalogerna på samma vis, så jag har fått ersätta 

Professionsidentitet- attribut jag tillskriver mig själv och attribut  
jag tillskrivs av andra. Och vad kan jag påverka och ändra och varför 

skulle jag vilja göra det? Eller kanske ska frågan vara varför  
är det nödvändigt att jag påverkar det?

text: anne Berndt

Professionsidentitet
rade biomedicinska analytiker och inget 
annat. Punkt. Sedan finns de som snurrar in 
sig i att de söker biomedicinska analytiker 
med generalistutbildning. Eller motsvarande. 
Och så finns det arbetsgivare som söker 
biomedicinska analytiker, medicinska 
biologer, biomedicinare, undersköterskor, 
studenter eller andra med akademisk hög-
skoleutbildning.

Att en del arbetsgivare anser att laborato-
rier inom laboratoriemedicin kan bemannas 
med ”utförare”/knapptryckare är inget nytt. 
Det är många som har larmat för detta under 
lång tid, men eftersom ansvaret för att 
medarbetarna har rätt kompetens avgörs av 
verksamhetschefer och inget annat (så som 
skyddade arbetsuppgifter), så behöver vi 
finna ett sätt att arbeta med att kommunice-
ra varför laboratorierna huvudsakligen ska 
bemannas av biomedicinska analytiker, om 
inte annat så för patientsäkerhetens skull.

Laboratoriemedicin och klinisk fysiologi 
är områden som befinner sig i kraftig utveck-
ling, precis som hälso- och sjukvården i helhet. 
Det handlar om så kallade megatrender, demo- 
grafi, ekonomi, globalisering som påverkar, 
men också om teknikens utveckling och de 
förändrade krav och förväntningar människor 
ställer på det mesta, inte minst vården. 

aTT häVda SiN STäLLNiNG Som YrKeSKår 
Stora förändringsprocesser ställer krav på att 
professioner kan kommunicera övertygande 
”berättelser” om varför olika delar av yrkes-
utövandet ska förändras eller varför det ska 
bevaras. Och här kommer professionsidenti-
teten in i bilden. I en doktorsavhandling från 
Göteborgs universitet beskriver Annette 
Karlsson hur läkarsekreterare lyckades hävda 
sin ställning som yrkeskår i en tid av föränd-
ringar, medan postkassörer däremot inte 
lyckades skapa en utåt sett slagkraftig identitet. 
Enligt Karlsson lyckades inte postkassörskorna 
mobilisera yrkeskåren då deras yrkesmedveten- 
het och kollektiva identitet inte var stark nog 
att bjuda till motstånd mot berättelser som 
tilldelades dem av andra, något som läkar- 

P Identitet är det som 
identifierar en unik 
människa, den kan 
vara självidenti- 
fierad men det kan 
också vara hur 
andra upplever en, 
vem man är och vem 
man inte är. Identi-
teten som består av 
många egenskaper 
formas under hela 
livet och somligt kan 
man påverka, annat 
inte. Enligt viss syn 
på identitet skapas 
och utvecklas den 
i samverkan och 
samspel med andra, 
medan ett annat 
perspektiv säger 
att allt är socialt 
konstruerat och  
utan möjlighet till 
egna val och uttryck. 
Om man ser till  
professionsidentitet 
så definieras det 
som en uppsättning 
attribut, övertyg- 
elser, värderingar, 
motiv och upple-
velser genom vilka 
man definierar sig 
själva i sitt yrkesliv 
(H.Ibarro, 20xx).

anne Berndt
Förbundsombudsman och styrelsemedlem i iBL.

sekreterarna däremot förmådde, kanske inte 
så mycket för att utmana systemet, men för 
att hantera det och åstadkomma förbättringar. 
Låt vara att biomedicinska analytiker sannolikt 
har ett helt annat utgångsläge men yrkes-
medvetenhet och identitetsarbete är viktigt 
och en stark kollektiv identitet är i princip 
nödvändig för att man ska bli en del av 
berättelserna om vården och inte minst 
behålla eller stärka yrkets ställning.

BiomediCiNSKa aNaLYTiKerS KUNSKaP oCh 
KomPeTeNS BehöVer VärderaS höGre
Så vilken professionsidentitet har biomedi-
cinska analytiker, individuellt och kollektivt? 
Kompetenta, professionella och yrkesstolta 
utan tvekan, men tyvärr okända av samhället 
och många gånger inom hälso- och sjukvår-
den också. Osynlig är ett begrepp jag själv 
vägrar att använda mig av, det känns som en 
grå, kliande, småfuktig offerkofta. Däremot 
råder ingen tvekan om att biomedicinska 
analytikers kunskap och kompetens behöver 
värderas mycket högre. Man kan fråga sig 

mina ”studier” med annat och då är Platsbanken en 
sådan källa - Arbetsförmedlingens lista över lediga jobb.

Det finns även i år många tjänster för biomedicin-
ska analytiker att söka och de personliga egenskaper 
man förväntas ha är: serviceinriktad, noggrann och att 
kunna prioritera sitt arbete effektivt och situationsan-
passat. Man behöver ha god samarbetsförmåga men 
kan även arbeta självständigt. Det gäller att vara 
kvalitetsmedveten, engagerad och positiv och öppen 
för förändringar och ta aktiv del i utvecklingen, 
flexibel, stresstålig och kunna ta ansvar. Och självklart 
ska man ha lätt att förstå och ta till sig medicinteknis-
ka nyheter och nya arbetssätt. Men med undantag för 
möjligen förmågan att ta till sig medicinsktekniska 
nyheter, så är ju dessa personliga egenskaper man 
förväntar sig av de flesta medarbetare, oavsett bransch. 
Och det är just här det blir intressant. Det finns en del 
arbetsgivare som är tydliga med att de söker legitime-
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LäS mer om  
iBL:S PLaNerade  

aKTiViTeTer deN 15 aPriL På 
www.iBL-iNST.Se

om det är biomedicinska analytiker 
själva som tillskriver sig denna 
”osynliga” egenskap eller är det 
någon annan, 
finns man så 
syns man 
också. Men 
vem ska då 
kommunicera 
berättelserna 
om vårt bidrag 
till vården och i 
andra verksam-
hetsområden? 
IBL, fackför-
bunden, 
lärosätena eller 
biomedicinska analytiker själva? 
Även om läkarsekreterarna i 
Karlssons studie hade fått bra stöd 
från sin yrkesorganisation, så tror 
jag det behöver göras gemensamt. 
Att någon annan, den så kallade 
”nånannanismen”, skulle göra det 
fungerar inte, eftersom någon 
oftast är synonymt med ingen.

eTiK oCh ProFeSSioNSideNTiTeT 
Så var och en av oss tillägnar oss 
vissa attribut, övertygelser, värde-
ringar, motiv och upplevelser som 
en del av vår professionsidentitet 
och det vi lyfter i vår yrkesetiska 
kod. En hel del av dessa aspekter 
lyftes under pilottesterna av det 
etiska arbetsmaterialet för biomedi-
cinska analytiker som genomfördes 
av Vårdförbundet 2013-2014. I 
samband med pilottesterna gjordes 
utvärdering av reflektionsövningen 
av etiska dilemman som är en del 
av materialet. Deltagarna var eniga 
om att övningarna var spännande, 
intressanta men också utmanande 
och svåra. Man ville ha mer tid för 
detta. Och att både kollegor och 
chefer borde delta. En deltagare 

kommenterade ”Jag har aldrig 
reflekterat över mitt yrkesutövande 
på detta sätt tidigare”, sannolikt var 

inte denna 
insikt särskilt 
unik. En 
uppföljning 
bland deltagar-
na gjordes cirka 
ett år senare 
och nu märktes 
en ökad 
medvetenhet 
om etiska 
dilemman 
överlag, några 
hade lyft etiska 

dilemman på sina arbetsplatser. 

Några av deltagarna hade också 
diskuterat etik med sin chef eller 
med läkare på laboratoriet. Varför 
man inte hade diskuterat etik med 
sina kollegor framkom inte, men 
kanske för att man inte upplever 
sig ha ett gemensamt språk för 
detta eller kanske en osäkerhet i 
hur man tar upp denna typ av 
frågor. Här hoppas jag att etik-
materialet kan stimulera till ökad 
diskussion.

Avhandlingens titel: I moderniseringens 
skugga? Om förändring och identitet i två 
administrativa serviceyrken.

Avhandlingsförfattare: Anette Karlsson, 
Tel: 031-786 47 90, 076-211 68 27, e-post: 

”YrKeSmedVeTeNheT oCh ideNTi-
TeTSarBeTe är ViKTiGT oCh eN STarK 

KoLLeKTiV ideNTiTeT är i PriNCiP 
NödVäNdiG För aTT maN SKa BLi eN 
deL aV BeräTTeLSerNa om VårdeN 

oCh iNTe miNST BehåLLa eLLer 
STärKa YrKeTS STäLLNiNG.”

Vill du vara med och utveckla framtidens läkemedel och probiotika?

Premune och Swecure söker legitimerade Biomedicinska analytiker till sin gemen-
samma forskningsenhet i Göteborg. Bolagen bygger på innovativ forskning från 
Göteborgs Universitet. Swecure riktar sig mot humanmedicin och Premune mot 
veterinärmedicin. Vi arbetar bland annat med att ta fram världens första allergi-
förebyggande läkemedel.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för laborativt arbete. Du arbetar i nära 
samarbete med forskarna och kommer vara delaktig i fl era olika forskningsprojekt. 
Dina arbetsuppgifter är varierande och förutsätter ett strukturerat arbetssätt.

Tjänsten är heltid och är placerad i Göteborg.

Skicka in Din ansökan innehållandes 
CV och personligt brev i dag!
Sofi a Östman, Forskningschef

Telefon: 0708 982 862
Epost: sofi a@premune.com

Premune och Swecure utökar sin forskningsenhet och söker 

Legitimerade Biomedicinska analytiker 

www.premune.com www.premune.com
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medLemSSidor 

UPPROP TILL NOMINERING Av 
FÖRTROENDEvALDA 2015
Vi söker personer för spännande uppdrag i 
IBL:s styrelse för att utveckla professionen 
för biomedicinska analytiker. Vi ser gärna 
personer med olika bakgrund och yrkes- 
erfarenheter men med en ambition att 
delta i arbetet att tydliggöra vår yrkesroll.

Den 22 maj 2015 håller IBL  sitt årsmö-
te. Det är alltså dags att fundera på vilka 
som ska sitta i styrelsen. Senast den 1 mars 
2015 vill valberedningen få in förslag till 
ledamöter i styrelsen och andra förtroende-
poster inom institutet. 

STyRELSEN
Senior Ordförande Ewa Grodzinsky mandattid utgår 2015 
Ordförande  Agneta Colliander mandattid utgår 2015 
Vice ordförande Maysae Quttineh mandattid utgår 2015 

LEDAMöTER  
Monica Fröjd, avsagt sig uppdraget mandattid utgår 2016 
Kristin Lovén mandattid utgår 2016  
Inga-Lill Sparr mandattid utgår 2016  
Anne Berndt mandattid utgår 2015  
Ann-Sofie Källman mandattid utgår 2015 
Caroline Landhage mandattid utgår 2015 
 
REVISOR 
Jenny Eriksson mandattid utgår 2015 
Erica Sjöbom mandattid utgår 2015 

REVISORSUPPLEANTER 
Karin Emanuelsson mandattid utgår 2015 
Roine Hernbrand mandattid utgår 2015 

Nomineringarna skall vara valberedningen
tillhanda senast den 1 mars 2015 på  
kansli@ibl-inst.se eller via post till  
IBL:s valberedning, Västberga allé 9, 8 tr., 
126 30 Hägersten.

OBS! Den nominerade skall vara tillfrågad 
och villig att aktivt medverka i styrelsens 
arbete runt frågor som utvecklar professionen 
för biomedicinska analytiker.

För valberedningen
Carin Nilsson, 070-681 37 53 
carin.e.nilsson@vll.se

På IBL:S AGENDA 
Under ett extra årsmöte i januari fattades beslut om reviderade 
stadgar som kommer att börja gälla 2015. IBL:s styrelse 
beslutade att kalla till ett extra årsmöte i januari där förslaget 
till stadgeändringar presenterades. Läs mer om IBL:s nya 
stadgar på sidan 29. 

.......

I januari hade representanter från IBL:s Etiska kommitté möte 
där en av huvudfrågorna var utbildning av handledare som ska 
kunna leda workshops i etisk reflektion för biomedicinska 
analytiker. Utgångspunkten för workshops i etisk reflektion är 
det etiska arbetsmaterialet för biomedicinska analytiker som 
IBL tillsammans med Vårdförbundet, har tagit fram. 

Också återkoppling på det etiska materialet som nyligen 
har skickats ut till ett stort antal arbetsplatser har diskuterats.  

Etiska kommittén arbetar med att medvetandegöra etiska 
frågor i det dagliga laboratoriearbetet bland annat genom genom 
föreläsningar och workshops på IBL:s kurser och konferenser. 

.......

IBL deltog på Vårdförbundets politik för framtidens vård – 
möte, tillsammans med ytterligare tre yrkesorganisationer, 
Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk sjuksköterskeförening 
och Svensk förening för röntgensjuksköterskor. Syftet med 
mötet var att informera om Vårdförbundets scenarioarbete 
med framtidens vård, men också att inhämta input från 
yrkesorganisationerna avseende de olika professionernas roll. 
Läs mer på sidan 30.

.......

IBL:s Vetenskapliga råd hade i januari möte där bland annat 
rådets arbetsform fastställdes samt fokusområden diskuterades. 

Det Vetenskapliga rådet bevakar utbildningen av bio- 
medicinska analytiker på grund- och avancerad nivå och dess 
representanter fungerar som sakkunniga i kontakt med 
myndigheter rörande utbildning och laboratoriefrågor. 

.......

Ny KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 
Arbetet med att se över IBL:s kommunikation påbörjades 
under november 2014. Syftet är att förbättra och utveckla 
organisationens kommunikation både i tidningen, på webben 
och sociala medier. 

Som en del i arbetet har en enkät skickats ut till alla med-
lemmar för att IBL ska få större förståelse för medlemmarnas 
behov och förväntningar.  
Tanken är att arbetet ska resultera i en ny kommunikationsstra-
tegi som organisationen ska börja arbeta utifrån med start 2015.

medLemSSidor 

Den så kallade successionsordningen 
garanterade att personen som blev 
vald till styrelsens vice ordförande 
automatiskt blev IBL:s ordförande 
efter två år och därefter senior 
ordförande efter ytterligare två. 
Systemet medförde täta ordförande- 
byten och gjorde det svårt att skapa 
kontinuitet i styrelsens arbete. 

– Ändringen innebär att man 
väljer både ordförande och vice 
ordförande på två år och att det 
inte finns någon succession så att 
vice ordförande med automatik 
blir ordförande. Detta innebär att 
man kan väljas om som ordförande 
efter två år om årsmötet finner det 
lämpligt. Rollen som seniorord- 
förande tas bort, förklarar Agneta 
Colliander, IBL:s ordförande. 

En annan ändring i organisatio-
nens stadgar rör antalet ledamöter 
som sitter i styrelsen. Hittills har 
styrelsen bestått av totalt nio leda- 
möter inklusive ordförande, vice 
ordförande och senior ordförande. 
Från och med i år kommer IBL:s 
styrelse att istället bestå av sju 
ledamöter. 

eXtra årsmöte
Ändringar i iBl:s stadgar

Under det extrainsatta årsmötet i början av året röstade  
medlemmarna ja till den föreslagna stadgeändringen. Beslutet innebär 

att organisationen nu kan undvika de täta ordförandebytena.
text: Jasenka Dobric

ÄNDRINGAR I KORTHET
•	 Successionsordningen	är	upphävd.	Nu	väljer	medlemmarna	vice	ordförande	 
 och ordförande på två år med möjlighet till omval.
•	 Rollen	som	senior	ordförande	har	tagits	bort.	
•	 Styrelsen	ska	bestå	av	tre	till	sju	ledamöter	istället	för	nio.
•	 Samtliga	i	styrelsen	väljs	in	samtidigt	och	får	en	 
 mandatperiod på två år. 

agneta Colliander, IBL:s ordförande

– Alla styrelseledamöter ska väljas 
samtidigt på två år. Det innebär att 
det blir val av ledamöter vartannat 
år. Givetvis är förhoppningen att 
flera ledamöter ska ställa upp för 
omval, säger Agneta Colliander. 

Den sittande styrelsen har även 
diskuterat att just den ändringen kan 
leda till att IBL:s medlemmar står 
inför att välja om hela styrelsen eller 
att samtliga styrelseledamöter avgår 
samtidigt. 

– Vi har diskuterat denna ändring 
och vi tror inte att det är ett särskilt 
troligt scenario. Vi har en kontinuitet 
genom att vi har fast anställd personal 
som är insatt i alla frågor. Vi tycker 
dock att det är så viktigt att få en 
längre tid att arbeta med frågorna  
för att det känns som om vi knappt 
hinner sätta in den nya styrelsen i 

alla uppgifter innan det är dags för 
årsredovisning.

HUR KOMMER IBL ATT PåvERKAS Av 
DESSA ÄNDRINGAR?
– Detta hoppas vi ska påverka orga- 
nisationen på ett bra sätt. Årsmötet 
får alltid möjligheten att välja sin 
ordförande. Ordföranden kan sitta 
längre än två år vilket ger en bättre 
kontinuitet och ger större möjlighet 
att driva frågor mer långsiktigt. Vi får 
även möjlighet att arbeta mer lång- 
siktigt i hela styrelsen genom att man 
kan arbeta i tvåårscykler. Ledamö-
terna har fått svårare och svårare att 
kunna delta i styrelsemötena på grund 
av ordinarie arbete, vilket har inne- 
burit att styrelsen inte har varit fulltalig 
på mötena, säger Agneta Colliander. 
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medLemSSidor KUrSer

praktisk Grundkurs i BlodmorFoloGi
Vi kommer att varva teori med praktik under den tre dagar långa hema-
tologikursen. Under kursens praktiska del övar vi tillsammans att cellklassi- 
ficera morfologiska fynd från olika blodsjukdomar. Utgångspunkten är 
normal hematopoes och vi följer vad som händer med cellerna vid olika 
blodsjukdomar. Kursen examineras med en hemtenta efter avslutad kurs.

PRAKTISK CELLKLASSIFICERING OCH KURSLEDARE Karin Ohlander, leg. biomedicinsk 
analytiker, Klinisk kemi, Falu lasarett, Christina Andersson, leg. biomedicinsk analytiker, 
Klinisk kemi, Falu lasarett 

FöRELÄSARE Mattias Aldimer, överläkare Klinisk kemi, Falu lasarett 
Christina Wallman, överläkare, Medicinkliniken, Falu lasarett
DATUM 26-28 maj
PLATS Falu lasarett
ANTAL DELTAGARE Max 16 deltagare
PRIS 8 400 kr. Medlem i IBL 7 400 kr.

Sista anmälningsdag är 2015-05-05

”iNTe Bara eTT STiCK”
– ProVTaGNiNGSKUrS med hUVUdSaKLiG iNriKTNiNG På BarN
Föreläsningarna är erfarenhetsbaserade och handlar om blodprovtagning,
patientbemötande och preanalys. I grunden handlar provtagning om 
möten mellan människor, smärta och tröst och målet är att provtagningen 
ska bli ett positivt minne. 

Under kursen berörs adekvat smärtlindring, avledning, provtagningens 
tre faser, olika provtagningssätt, teamarbete, svårigheter vid provtagning, 
olika patientfall (olika åldrar) samt förberedelser 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”. 
Studiebesök görs någon av dagarna på Provtagningscentralen, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge.

Foto: Karolinska  universitetssjukhuset

vID  
FRåGOR  
Kontakta oss på
kurser@ibl-inst.se
08-24 01 30

KURSLEDARE Riittaleena Korkeavuori-Kvarnström och Gunnel Sandqvist
DATUM 19-20 mars
PLATS Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
ANTAL DELTAGARE Max 20 deltagare
PRIS 5 900 kr. Medlem i IBL 5 100 kr.

Sista anmälningsdag är 2015-03-03 

HÖSTENS KURS
CyTOLOGIKURS FöR  
BIOMEDICINSKA ANALyTIKER 
INOM VETERINÄRMEDICIN
IBL arrangerar kurs för nya 
biomedicinska analytiker inom 
veterinärmedicin och veteri-
närer med intresse för 
cytologi. 

FöRELÄSARE Anna Hillström och 
Ann-Cathrine Sjöström 

DATUM 9–10 oktober

aNmäLaN oCh iNFo om 
VåreNS KUrSer hiTTar 
dU På www.iBL-iNST.Se
För att erhålla IBL:s med-
lemsrabatt måste man ha 
varit medlem sedan minst  
ett år tillbaka. Observera  
att anmälan till IBL:s kurser 
är bindande och avgiften 
kommer att debiteras fullt  
ut vid avbokning efter sista 
anmälningsdag oavsett orsak.

En omvärldsanalys ligger till grund för Vårdförbundets fyra 
framtidsscenarier som kan användas för att utforska framtidens 
vård – ”Sammanhanget”, ”Styckevis och delt”, ”Superspecialisten” 
och ”Vårdlogistikern”.  

Med hjälp av scenariemetodik blir det lättare att se åt vilket 
håll utvecklingen inom vården kan röra sig, beroende på vilken 
eller vilka drivkrafter som finns och dominerar i samhället. Att 
kunna förutse olika utvecklingsvägar inom varje scenario gör det 
också möjligt att påverka och styra förändringen i önskad riktning. 

Inom Vårdförbundet är man enig i vilken riktning man vill 
driva vården och vilka värden som ska utgöra grunden i en ny 
vårdpolitisk idé – ”Sammanhanget”. 

I ”Sammanhanget” finns individen i fokus där den egna viljan, 
förmågor och behov utgör utgångspunkten för hur vården ska 
planeras och utföras. Ledorden är person, partnerskap och hälsa. 
Vårdens uppdrag är att skapa en jämlik hälsa hos befolkningen 
och jobba aktivt för att kompensera ojämlikheter.  

BIOMEDICINSKA ANALyTIKER 2025
IBL deltog vid Vårdförbundets möte om politik för framtidens 
vård, tillsammans med ytterligare tre yrkesorganisationer, Svens-
ka Barnmorskeförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och 
Svensk förening för röntgensjuksköterskor. Syftet med mötet var 
att informera om Vårdförbundets scenarioarbete med framtidens 
vård och att inhämta input från yrkesorganisationerna om de 
olika professionernas roll i ”Sammanhanget” som är det scenario 
vars drivkrafter och värderingar behöver driva vården. 

BIOMEDICINSKA ANALyTIKER I EN 
PERSONCENTRERAD våRD 2025

Hur ser vården ut år 2025? Vilka faktorer 
påverkar den och vilka drivkrafter och trender 
har bland annat biomedicinska analytiker 
att förhålla sig till? Fyra framtidsscenarier 
kan hjälpa oss att sätta agendan och vara 
med och påverka den.

Biomedicinska analytiker i 

Framtidens vård

Helhet
System

Fragment
Delar

Person,
hälsa
och
helhet

Organisation,
sjukdom 
och diagnos

DIAGNOSSTYRD VÅRD

PERSON, PARTNERSKAP OCH HÄLSA

Paradigm = Det mönster som styr vårt eget och  
vetenskapens tänkande under en viss period.  
Normer som i princip är omedvetna, sällan ifrågasätts 
och som ligger till grund för vår världsuppfattning.

NÄRMARE 
PATIENTEN

20% ÄR UTBILDADE 
SPECIALISTER

RåDGIvANDE MOT 
PATIENT OCH våRDGIvARE

HELHETSUTvECKLING OCH 
vERKSAMHETSPLANERING
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eN daG På joBBeT

NML Congress 
4-6 June 2015 in Reykjavík, Iceland 
 
 
Welcome to the NML Congress 2015 in Reykjavík, Iceland. The 
theme of the Congress this year is Variety in Biomedical Science 
and we will provide you with an excellent scientific program on 
the latest research in the profession. Our optional post-congress 
tours will provide you a unique opportunity to explore some of 
Iceland’s great natural attractions.  
 
Important dates:  
Registration opens:     25 November 2014 
Deadline for Abstract submission:   15 February 2015  
Deadline for Early registration:    1 Mars 2015 
 
Monitor new updates on www. nml2015.is 

 
The Icelandic Association of Biomedical Scientists  

07.30 Dagen börjar Anna Börjesson 
alltid med en kvarts förberedelser. 
Startar datorer, maskiner och går 
snabbt igenom schemat för dagen. 
07.45 Redan dags för första patienten. 
Ultraljudsundersökning av hjärtat, 
UKG ska göras vilket också är en 
av de vanligaste undersökningarna 
på Klinisk fysiologi i Värnamo. 

– Undersökningen tar ungefär en 
timme, beroende på frågeställningen 
samt hur många mätningar man 
ska göra. Inför varje undersökning 
läser man svar från tidigare under-
sökningar och eventuellt tittar 
igenom gamla bilder. 
08.45 Anna stämmer av de tagna 
bilderna med läkaren efter varje 
undersökning innan det har blivit 
tid för en ny patient. Oftast en 
UKG till. 

– Det är verkligen jätteroligt att 
träffa så många olika människor 
och höra deras livshistorier. Våra 
patienter i Värnamo är också 
jättetacksamma då de sedan ett år 
tillbaka slipper åka till Jönköping 
för sina undersökningar. 
09.45 En kort fikarast på avdel-
ningen. 
10.00 På förmiddagarna har Anna 
fyra patientbesök inbokade.

– Jag jobbar på en liten avdelning 
och vi är totalt fyra stycken biome-
dicinska analytiker. Det gör att 
jobbet blir mer varierat och jag får 
möjlighet att ansvara för flera typer 
av undersökningar. 

En patient ska få en holterdosa 
som ska registrera EKG i 24 timmar. 
Men först ska ett vilo-EKG tas och 
patienten ska få en dagbok som ska 

Egentligen såg Anna Börjesson sig själv arbeta på ett kriminaltekniskt 
laboratorium men fältstudier fick henne på andra tankar.  

Att träffa patienter verkade roligare, något hon får göra dagligen  
som biomedicinsk analytiker på Klinisk fysiologi, Värnamo sjukhus.  

att träffa patienter verkade roligare

aNNa BörjeSSoN
Bor: Värnamo
arBeTe: Klinisk fysiologi, Värnamo sjukhus
UTBiLdNiNG: Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi,  
Göteborgs universitet 
FriTid: Familj, vänner, våra tre katter och baka

STIPENDIER
IBL stödjer biomedicinska analytiker i  
sin profession och arbetar för yrkets  
kompetensutveckling

FÖR MER INFORMATION,  OCH  
ANSÖKNINGSHANDLINGAR: www.IBL-INST.SE

Tre stipendier utlyses för deltagande 
på den nordiska kongressen i  
Reykjavik, 4-6 juni 2015.

•	 Stipendium	på	5	000	kr	 
för aktivt deltagande med  
anförande eller poster.

•	 Två	stipendier	om	vardera	 
5 000 kr.

KRITERIER
Sökande ska ha varit ordinarie med- 
lem i ett år vid ansökningstillfället 
och ska inte ha fått stipendium de 
senaste två åren. Resestipendiet 
beviljas endast för resor som ej 
påbörjats före ansökningstidens

utgång och som används innan 
ansökningsårets slut.

Sista ansökningsdag 28 februari. 
Använd blankett du hittar på  
www.ibl-inst.se och bifoga de  
dokument som efterfrågas.

ANSÖKAN SKA MEJLAS TILL: 
KANSLI@IBL-INST.SE
Stipendiekommittén bedömer  
inkomna ansökningar och rekom-
menderar stipendiater till IBL:s  
styrelse som fattar beslut.  
Styrelsens beslut kan inte  
överklagas.

fyllas i under registreringstiden.
12.00 Lunch med kollegor.  
13.00 Två undersökningar av 
hjärnans elektriska aktivitet, EEG, 
är inbokade på eftermiddagen. 
Undersökningen görs på patienter 
som bland annat har epilepsi och 
vill ha ett körkortstillstånd eller 
patienter med kramper. 

– EEG kan vara en utmaning 
om man ska göra provokationer 
eller ej. Så fort vi får fram epilep-
tisk aktivitet på kurvan avbryter  
vi provokationerna. 
15.00 Nu är alla undersökningar 
för dagen avklarade och inga fler 
patientbesök är planerade.  Men 
det händer att en akutundersök-
ning måste göras och då är det bara 
att styra om i schemat.

 – Jag avrundar dagen med att 
städa och prata en stund med mina 
kollegor om dagen. Har man haft 
svåra fall händer det att jag tänker 
på patienterna men för det mesta 
kan jag lämna jobbet när det är 
dags att gå hem. 

Härnäst ska Anna också få lära 
sig utföra ultraljud på halskärlen.

– Jag vill också fortsätta utvecklas 
och bli bättre på de undersökningar 
jag redan kan. Det är roligt att gå till 
jobbet för att jag har ett varierande 
jobb och jättebra arbetskamrater. 
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iBL KaLeNdariUm

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2015

KNEP & KNåP
Denna gång finns det åtta ord gömda med koppling 
till patogena bakterier och virus. Som vanligt får 
en vinnare bjuda sina kollegor på tårta.  

Skicka in lösningen senast den 16 mars till 
kurser@ibl-inst.se eller IBL, Knep & Knåp, 
Västberga allé 9, 8 tr., 126 30 Hägersten.
Rätta orden i nr. 5 skulle vara: lymfocyt, basofil, 
neutrofil, eosinofil, makrofag, erytrocyt, trombocyt.

Vinnaren av Knep & Knåp i nr. 5 som får bjuda 
sina kollegor på tårta är Charlotte Erikanders, 
Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Bollnäs 
Sjukhus.

Rätt svar på gissa viruset: Ebolavirus

5-6 MARS
Equalis användarmöte  
– Hematologi
Radisson Blu Arlandia Hotel, 
Arlanda

12 MARS
Equalis användarmöte  
– Medicinsk mikrobiologi
Hotell Scandic Sergel Plaza, 
Stockholm

12-13 MARS
Equalis användarmöte  
– Koagulation
Radisson Blu Arlandia Hotel, 
Arlanda

18 MARS
Equalis användarmöte  
– Fysiologisk kärldiagnostik
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

19-20 MARS
IBL-kurs ”Inte bara ett stick” 
– Provtagning med huvudsaklig 
inriktning mot barn.
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Huddinge, Stockholm

26-27 MARS
Equalis användarmöte – Klinisk 
immunologi
Nova Park Conference, Knivsta

13-14 APRIL
Equalis användarmöte  
– Proteinanalyser
Nova Park Conference, Knivsta

23-24 APRIL 
Equalis användarmöten  
– Läkemedel och toxikologi
Nova Park Conference i Knivsta

20-22 MAJ
Vårmöte Klinisk kemi/patologi
Örebro

20 MAJ
SKKT:s årsmöte
Örebro

22 MAJ
IBL:s årsmöte
Örebro

25 MAJ
Årsmöte Riksföreningen för 
Mikrobiologi 
Östersund 

25-29 MAJ
Samarrangemang av Mikro- 
biologiskt vårmöte 2015  
och Infektionsveckan
www.mikrobiologi.net.
Östersund

26-28 MAJ
IBL-kurs ”Praktisk grundkurs i 
blodmorfologi”
Falu lasarett, Falun

4-6 JUNI
NML-kongress 
Reykjavik, Island

18-19 SEPTEMBER
IFBLS:s chefsdelegatsmöte 
Portugal

9-10 OKTOBER
EPBS-möte
Zagreb, Kroatien. 

associerade företagsmedlemmar

i nÄsta nummer av 

tema: virus  •  kommer: 7 april 

ab ninolab
Box 137, 194 22 upplands Väsby

www.ninolab.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

Bimelix AB
torggatan 10, aX-22100 Mariehamn

www.bimelix.ax

ab ninolab
Box 137, 194 22 Upplands Väsby

www.ninolab.se

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

Associerade Företagsmedlemmar

Höstens kurser
För datum och anmälan: www.ibl-inst.se

Bimelix AB
Torggatan 10, AX-22100 Mariehamn

www.bimelix.ax

”Inte bara ett stick”
– Provtagningskurs med huvudsaklig 
inriktning på barn 
Huvudföreläsare: Riittaleena Korkeavuori- 
Kvarnström och Gunnel Sandqvist.

Föreläsningarna är erfarenhetsbaserade och 
handlar om blodprovtagning, patientbemötande 
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 smärtlind-
ring, avledning, provtagningens tre faser, olika 
provtagningssätt, teamarbete, svårigheter vid 
provtagning, olika patientfall (olika åldrar) samt 
förberedelser och provtagning på stickrädda barn. 
Deltagarna får också tips om utrustning och mate-
rial som kan användas vid barnprovtagning. 

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

Kurs i Parasitologi
Kursen riktar sig till nybörjare och personer med viss erfarenhet 
av parasitologisk diagnostik.
Innehåller bland annat parasiters livscykel, morfologi, sjukdomar, 
diagnostik, epidemiologi och prevention. Kursen består av både 
teori och praktik.

Protozoer och helminther
Tid: Tre dagar
Kursens mål är att deltagarna ska kunna preparera fecesprover, 
få kunskap om olika koncentreringstekniker, ha viss kunskap om 
parasiternas livscyklar samt självständigt kunna artbestämma 
protozoer och maskägg.

Malaria och andra blodparasiter
Tid: Två dagar
Kursens mål är att deltagarna självständigt ska kunna färga 
utstryk, kunna artbestämma malaria, bestämma graden av para-
sitemi samt få viss kunskap om malarias livscykel, sjukdomsbild 
och epidemiologi.

Antal deltagare: c:a 10

Som deltagare kan man välja att gå en eller båda delkurser.  

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

Boule Diagnostics
Box 42056, 126 13 Stockholm

www.boule.se

Triolab AB
tingsvägen 17, 191 61 Sollentuna

www.triolab.se

vill du veta mer om  
associerat företags-
medlemskap? 
 
Kontakta kansli@ibl-inst.se
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POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

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

Andra produkter på GeneXpert:
Xpert MRSA
Xpert C difficile
Xpert HPV
Xpert Carba-R
Xpert Flu/RSV
Xpert VanA/VanB
Xpert CT/NG
Xpert Norovirus

Nu 

tillgängligt!

Nu kan du analysera Viral load på ditt eget laboratorium 
utan behov att skicka iväg prov.

Enkelt att använda. Mycket snabba och tillförlitliga svar. 
Svar inom 90 minuter från provtagning.

Känslighet på mindre än 40 c/ml (Xpert HIV VL)  
och 5 IU/ml (Xpert HCV VL)

Vad betyder det?
“Monitorera korrekt titer inom 90 minuter. Byt till rätt 
behandling medan patienten är kvar på sjukhuset.”

Xpert HIV VL och Xpert HCV VL

Posttidning
Retur till:
Laboratoriet
Västberga allé 9, 8 tr. 
126 30 Hägersten


