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LEDAREN

Den snabba tekniska utvecklingen inom laboratoriemedicin och klinisk 
fysiologi kräver att biomedicinska analytiker är med i den utvecklingen 
och fyller på sin kompetens. I en nyligen presenterad rapport från Stiftelsen 
för strategisk forskning spås det att närmare 70% av de biomedicinska 
analytikerna inte kommer att behövas om 20 år. Jag tror att vi kommer att 
behövas även i framtiden men med nya krav både på dig som biomedicinsk 

analytiker och din arbetsgivare.  
 Att vara legitimerad biomedi-
cinsk analytiker innebär att ha en 
unik kompetens inom hela process- 
flödet; från kunskapen om hur ett 
prov ska tas för ett säkert resultat till 
att analysera provet och medverka 
i utvecklingen av nya metoder. 
Men man behöver inte vara specia-
list på allt. Det kommer att behövas 

biomedicinska analytiker som informatörer, instruktörer och handledare 
gentemot den övriga personalen inom vården, i syfte att höja kvaliteten på 
det preanalytiska arbetet. Det kommer även att behövas biomedicinska 
analytiker med specialistkompetens inom många av våra ämnesområden 
för att vara med och utveckla nya metoder. 
 IBL har tagit initiativ till ett nationellt nätverk för verksamhetschefer 
och universitetens utbildare, vars syfte är att utreda framtida behov av 
specialistutbildade biomedicinska analytiker samt visa på vilka förut- 
sättningar som behöver uppfyllas för att kunna genomföra dessa  
utbildningar. 
 IBL som intresseförening för alla biomedicinska analytiker ser framtiden 
som en av de viktigaste frågorna att vara med 
och påverka. Vår stora medlemsenkät har gett 
oss mycket värdefull information om hur IBL 
ska utvecklas för att vara en mer attraktiv 
förening.  De tre viktigaste frågorna att arbeta 
med är specialistutbildning, kursverksamhet 
samt synliggöra yrket. Specialistutbildningen 
är vi med och aktivt påverkar, kursverksam-
heten ska vi driva både enligt gamla och nya 
koncept men för att synliggöra yrket behöver 
även du som biomedicinsk analytiker vara med. 
Det gör du genom att göra den 15 april till  
en av de viktigaste dagarna för att beskriva  
för alla vilket viktigt arbete du har.  

Ansvarig utgivare Agneta Colliander

Redaktör Jasenka Dobric
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VIRUSHOT
På säkerhetslaboratoriet, P4,
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CHARACTERIZATION OF HPV-INDUCED VAGINAL  
AND VULVAR CARCINOMA
Gabriella Lillsunde Larsson visar i sin avhandling att vaginal- och 
vulvacancer skiljer sig åt avseende förekomst och prognostisk  
relevans av HPV.  
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MANIFESTATION  
PÅ YRKESDAGEN 
Var med när vi uppmärksammar 
biomedicinska analytiker den  
15 april, på den internationella 
biomedicinska analytikerdagen.  
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VETENSKAP

AVHANDLING  CHARACTERIZATION OF HPV-INDUCED 
VAGINAL AND VULVAR CARCINOMA
I mitt avhandlingsarbete har jag studerat humant 
papillomvirus (HPV)-inducerad vaginal- och vulvacancer 
samt metoder för detektion av viruset i formalinfixerad 
paraffininbäddad vävnad (FFPE). Kunskapen om 
vaginal- och vulvacancer är begränsad, delvis beroende 
på att detta är ovanliga gynekologiska sjukdomar. I 
Sverige drabbas årligen runt 40 kvinnor av vaginalcancer 
medan cirka 140 kvinnor får diagnosen vulvacancer. 
Till skillnad från livmoderhalscancer, som till nästan 

100% orsakas av HPV, är andelen vaginal- och vulva-
cancer orsakad av HPV lägre . Ytterligare en skillnad 
från livmoderhalscancer är avsaknaden av screening-
program för tidig detektion av dessa sjukdomar.

HPV
Humana papillomvirus är små dubbelsträngade DNA- 
virus som infekterar hud och slemhinna hos människan. 
Det virala genomet har endast 8 gener och viruset 
behöver, och använder, värdcellens replikation för att 
producera nya viruspartiklar. HPV klassificeras efter sin 

onkogena potential i grupper om hög risk (HPV 16, 18, 
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 och 59), potentiella högrisk 
och lågrisktyper. HPV 16 är den vanligast förekommande 
typen  i såväl livmoderhalscancer som i vaginal- och 
vulvacancer. Olika varianter av HPV 16 finns också 
beskrivna efter geografisk utbredning där 5 större 
grupper kan urskiljas; den europeiska, två afrikanska, 
en asiatisk och en asiatisk-amerikansk.

I de flesta fall läker en HPV-infektion ut med hjälp 
av ett aktivt immunförsvar, men om infektionen kvar- 
står kan detta leda till en malign utveckling. Virusets 
egna onkoproteiner, E6 och E7, interagerar med cellens 
tumörsupressorproteiner som styr celldelningen. Om 
E6 och E7 överuttrycks genom hela epitelet skapas en 
genomisk instabilitet och förlängd livslängd för cellerna. 
Olika mekanismer för ett överuttryck av E6 och E7 
finns beskrivna där integrering av det virala genomet i 
de humana kromosomerna är en. Vanligtvis integreras 
de virala generna E6 och E7 tillsammans med virusets 
promotorregion, den s.k. ”long control region” (LCR), 
medan andra delar av viruset försvinner, däribland 
E2-genen, figur 1. E2- proteinet styr bl.a. nivåerna av 
E6 och E7 och vid integrering förvinner alltså denna 
funktion. En ytterligare mekanism finns beskriven 
som innefattar metylering av E2-bindande positioner  
i promotorregionen. Vid addering av en metylgrupp 
till basen cytosin förändras bindingsmöjligheten för 
E2-proteinet, så fastän proteinet finns i cellen kan det 
inte binda till och nedreglera E6- och E7-uttrycket. 

I studie 1-3 har jag med molekylärbiologiska tekniker 
studerat förekomsten av HPV i tumörmaterial från 
kvinnor med dessa cancertyper, samt vilka olika typer 
av viruset och vilka virusegenskaper (virusmängd, inte- 
grering och metylering av E2-bindande positioner 3 och 
4) som skulle kunna vara viktiga för tumörutvecklingen. 

HPV I VAGINAL- OCH VULVACANCER
Detektion av 11 (studie I) respektive 12 högrisk HPV 
(studie II) samt 2 lågrisk HPV utfördes med realtids-
PCR med primers och prober som detekterar onkoge-
nerna E6 och E7. Våra resultat visade att 31% av vulva- 
cancertumörerna var positiva för HPV medan en större 
andel, 54%, av vaginalcancertumörerna var positiva för 
HPV. Den vanligast förekommande typen var HPV  
16 i båda cancerformerna, men flera andra genotyper 
fanns också representerade, se figur 2. Vi kunde också 
visa att kvinnor med en HPV-orsakad vaginalcancer 

hade en bättre överlevnad jämfört med kvinnor som 
hade en vaginalcancer som inte var orsakad av HPV. 
Detta samband var inte lika starkt för kvinnor med 
vulvacancer. Skillnaden i överlevnad i de olika grupperna 
skulle delvis kunna förklaras av att kvinnorna i den 
HPV-positiva gruppen var yngre samt att tumörerna 
hittades vid ett tidigare stadium.  Det kan även finnas 
en förklaring i behandlingsstrategier, där kvinnorna i 
vaginalcancergruppen primärt har fått strålbehandling 
medan kvinnor med vulvacancer oftare även genom-
går kirurgi. En bättre överlevnad för HPV-positiva 
jämfört med HPV-negativa tumörformer finns också 
beskriven för huvud- och halsområdet. Detta antas 
bero på skillnader i behandlingssvar efter strålning. 

Några ytterligare intressanta fynd var att även typ av 
HPV verkar spela roll för kvinnor med vaginalcancer, 
eftersom kvinnor med tumörer som var positiva för 
HPV 16 hade en bättre prognos jämfört med kvinnor 
vars tumörer innehöll andra HPV-typer. 

Tumörer som var positiva för HPV 16 analyserades 
ytterligare för bestämning av undergrupp eller variant 
av viruset genom att 7 nukleotider i E6-genen fast-
ställdes med PCR och pyrosekvensering. En europeisk 
undergrupp; E-G131 tenderade att vara prognostiskt 
ogynnsam för kvinnor med vulvacancer. 

VIRUSEGENSKAPER HOS HPV 16- POSITIVA TUMÖRER
De HPV 16-positiva tumörerna från studie I och  
II undersöktes närmare avseende antalet viruskopior  
i tumören, i vilken form viruset förekom i cellen 
(episomal respektive integrerad) samt även om delar av 
viruset uppvisade en kemisk förändring (metylering) 
på positioner som styr nivåerna av tumöromvandlande 
virusproteiner. För analys av virusmängd och integre-
ringsstatus i de HPV 16-positiva tumörerna användes 
realtids-PCR mot de virala generna E2 och E6. 
Metylering av de E2-bindande positionerna 3 och 4 
kunde analyseras genom att tumör-DNA behandlades 
med bisulfit, följt av PCR och pyrosekvensering.    

De flesta tumörerna hade viruset i episomal form och 
var lågt metylerade. Virusmängden skilde sig däremot 
markant åt och vaginalcancerkohorten hade fler tumörer 
med hög virusmängd jämfört med vulvacancerkohorten. 
Vi kunde visa att för kvinnor med HPV 16-positiva 
vulvatumörer var det en negativ prognostisk faktor 
om viruset förekom i många kopior eller om de E2- 
bindande positionerna 3 och 4 var högt metylerade. 
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VETENSKAP

Sett ur en tumörbiologisk synvinkel, så såg vi att 
tumörer som hade viruset integrerat med värdens DNA 
hade lågt antal viruskopior och ingen metylering. 
Däremot fanns det ett visst samband mellan tumörer 
med högt antal viruskopior och hög metylering. 

DETEKTION AV HPV I FFPE-VÄVNAD
Som del av avhandlingen inkluderades även en metodo- 
logisk studie där vi utvärderade 4 olika metoder för 
detektion och typbestämning av HPV från vävnads-
prover. Det finns många olika system för detektion av 
HPV där de flesta är anpassade för främst cytologiska 
preparat och screeningsammanhang. Vävnadsprover 
som kommer för klinisk uppföljning behandlas med 
formalin vilken påverkar cellernas och virusets DNA, 
något som måste tas hänsyn till vid val av metod. En 
viktig faktor är också vilka typer av viruset som ingår  
i detektionen. Efter införandet av vaccination mot hög- 
risktyperna HPV 16 och HPV 18 kommer vi i framtiden 
troligtvis behöva se över vilken typdetektion som finns 
i testerna. I studien användes metoden för realtids-
PCR från studie I och II som referens, och mot denna 
jämfördes två kommersiella detektionskit (Anyplex II 
HPV28 från Seegene och CLART HPV2 från Genomica) 
samt ett test där vi använde oss av konsensusprimers 
följt av pyrosekvensering för typbestämning. Samtliga 
prövade metoder fungerade överraskande bra för 
FFPE-prover och visade på bra överensstämmelse för 
de högrisktyper som ingick i referensmetoden. Vi 
kunde också visa att utfallet av positiva HPV-tester 
beror på hur många typer som är inkluderade i testet 
samt med vilken känslighet viruset kunde påvisas.   

SAMMANFATTNING
Sammantaget kan vi i denna avhandling konstatera att 
vaginal- och vulvacancer skiljer sig åt avseende före-
komst och prognostisk relevans av HPV. Vaginalcan-
cerkohorten har fler tumörer som är HPV-inducerade 
och HPV samt genotyp av viruset är även det relevant. 

För patienter med vulvacancer verkar HPV 16- attri- 
buten virusmängd och metylering av E2BS 3 och 4 vara 
prognostiskt viktigt. Även undergruppen, varianten av 
HPV 16; E-G131 indikerar en sämre överlevnad, möjligt- 
vis beroende på en hög virusmängd. Större studier 
behövs för att klargöra de virala egenskaperna och dess 
potentiella inverkan på behandling och prognos.

Gabriella Lillsunde Larsson
Leg. biomedicinsk analytiker, med. dr. med inriktning biomedicin

Figur 2: HPV i vaginal- och vulvacancer. 31 % av vulvatumörerna och 
54 % av vaginaltumörerna var positiva för HPV. HPV 16 var den vanli-
gaste genotypen i både vaginalcancer (n = 26) och i vulvacancer (n = 
31). Övriga genotyper i vaginalcancer var HPV 33 (n = 2), HPV 18 (n =2), 
HPV 31 (n = 2), HPV 45 (n =1), HPV 52 (n = 2), HPV 56 (n = 1) och HPV 58 
(n =1). Den näst vanligaste genotypen i vulvacancer var HPV 33 (n = 5) 
följt av HPV 18 (n = 2), HPV 56 (n = 1) och HPV 59 (n = 1).

Figur 1: Integrering av HPV. Vid integrering linjäriseras HPV och tar 
plats i det humana genomet. Vanligtvis integreras E6 och E7 tillsammans 
med virusets promotorregion, medan andra delar deleteras.
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NYTT MOLEKYLÄRT 
MEDICINSKT  
FORSKNINGS- 
CENTRUM I LUND
Totalt kommer 535 miljoner 
kronor att satsas på det nya 
forskningscentrumet som ska ge 
Sverige en världsledande position 
inom medicinsk forskning. Fokus 
kommer att ligga på nerv-och 
muskelsjukdomar, sjukdomar i 
andningsvägarna, blodsystemet, 
endokrina samt hjärt- och 
kärlsjukdomar. Och hur man kan 
laga, ersätta eller återställa skadad 
eller förlorad vävnad med hjälp 
av bland annat transplantation  
av odlade stamceller eller med 
patientens egna stamceller.

Forskningen kommer att ha  
en tydlig koppling till sjukvården 
och betydelse för patienterna. 
Bakom satsningen står Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse 
tillsammans med Lunds universitet 
och Region Skåne.

Det är redan känt att personer med blodgrupp 0 har ett 
skydd mot den så kallade rosettbildningen som är en 
följd av att röda blodkroppar klistrar ihop sig och kan 
blockera blodflödet. Vid svår malaria är risken större att 
vuxna och barn med blodgrupp A faller i koma och dör. 

Forskare från Karolinska Institutet har upptäckt att 
molekylen rifin spelar en central roll i processen. 
Parasiten Plasmodium falciparum utsöndrar rifin som 
sedan fungerar som klister på ytan av blodkroppen. 
Cellodlings- och djurförsök visar att den binder till 
ytan av erytrocyter av blodtyp A men bara svagt till  
de av blodtyp 0. 

– Den här studien knyter samman tidigare kunskap. 
Vi kan förklara mekanismerna bakom det skydd som 
blodgrupp 0 ger mot svår malaria, och det kan i sin 
tur förklara varför blodgrupp 0 är så vanlig i områden 

där malaria förekommer. I till exempel Nigeria har 
mer än hälften av befolkningen blodgrupp 0, som 
alltså skyddar mot svår malaria, i Sverige är det 
mycket färre, säger Mats Wahlgren forskningsledare 
och professor vid institutionen för mikrobiologi, 
tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet. 

Enligt WHO smittar malaria 200 miljoner människor 
varje år och 600 000 dör i sjukdomen, främst barn 
under fem år. Sjukdomen är mest utbredd i Afrika, 
söder om Sahara. Flera olika slags  
parasiter av släktet plasmodium  
orsakar malariainfektion men  
majoriteten av svår eller dödlig  
malaria orsakas av  
Plasmodium falciparum.

Göteborgs universitet är en del av ett europeiskt samarbete mellan totalt 
fyra lärosäten som planerar att starta en masterutbildning i biomedicinsk
laboratorievetenskap hösten 2016.
 Det tvååriga programmet på avancerad nivå kommer att ge en joint 
master degree där fyra europeiska lärosäten deltar: Göteborgs universitet, 
University of Applied Sciences-FH Campus Wien, Dublin Institute of 
Technology och ESTeSC-Coimbra Health School. 

– Under första året kommer studenterna att tillbringa tid vid alla fyra 
lärosäten och bland annat läsa flera metodikkurser, sjukdomslära, 
molekylärbiologi och cellbiologi samt vetenskaplig metodik. Under 
andra året kommer man att specialisera sig inom något område genom 
sin masteruppsats och praktik, säger Camilla Hesse, universitetslektor 
och programansvarig för biomedicinska analytikerprogrammet, Göte-
borgs universitet. 

Studenterna kommer att ges möjlighet att bland annat fördjupa sig i 
klinisk patologi, transfusionsmedicin, hematologi, mikrobiologi och 
transplantation.  Även biomedicinska analytiker med inriktning klinisk 
fysiologi kan söka utbildningen, då tanken är att man ska kunna specia-
lisera sig utifrån sitt intresse genom praktik och examensarbete. Antag-
ningen kommer att ske under våren 2016 med sista ansökningsdag i 
januari samma år.

– Studenter som söker programmet ska ha en utbildning som biome-
dicinsk analytiker, minst 180 högskolepoäng och en god nivå på engelska 
som exempelvis TOEFL-språktest med minst 550 poäng. Studenter som 
söker kommer även behöva lämna rekommendationsbrev, CV och en 
inspelad video där de beskriver varför de söker programmet och varför 
just de ska få en plats, förklarar hon. 

De fyra lärosäten som ingår i konsortiet har bilaterala ERASMUS- 
avtal om både student- och lärarutbyte idag. För att kunna starta 
utbildningen har lärosätena ansökt om medel från EU men kommer 
också att söka andra finansieringsmöjligheter. 

– Att delta i internationella samarbeten och utbyten är utmanande 
och ställer krav på en viss flexibilitet men det är också utvecklande både 
för verksamheten och för individen, säger Camilla Hesse. 

Idén om en europeisk masterutbildning lanserades redan år 2011 på 
ett EPBS (Europeiska organisationen för biomedicinska analytiker) – 
möte. Man insåg att det idag saknas utbildning på avancerad nivå som 
kan möta den snabba tekniska och vetenskapliga utvecklingen som 
pågår inom området. Sedan dess har de fyra lärosätena från Sverige, 
Irland, Portugal och Österrike arbetat för att inrätta ett masterprogram i 
biomedicinsk laboratorievetenskap. 

Mer info finns på: www.jmd-marble.com

EU satsar runt två miljarder kronor på åtta forskningsprojekt som ska driva 
utvecklingen och tillverkningen av vacciner samt nya diagnosmetoder för 
ebolaviruset. 

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, är en del av 
ett projekt som arbetar med en vaccinkandidat – vesikulär stomatit virusvektor 
Zaire Ebola vaccin, VSV-ZEBOV.

– Världshälsoorganisationen har identifierat VSV-ZEBOV som en av de 
tre mest lovande ebolavaccinkandidaterna, och kliniska prövningar pågår 
redan i Europa och Afrika. Vårt projekt bygger på detta arbete och syftar till 
att ytterligare utveckla VSV-ZEBOV. Med EU och IMI:s investering kan vi 
utnyttja kraften i toppmodern forskningsteknologi och samla in unik infor- 
mation om vaccinets styrka, kvalitet och säkerhet, säger forskaren Ali Harandi, 
ansvarig för Sahlgrenska akademins och Göteborgs universitets medverkan. 

Ytterligare två projekt som ingår i satsningen fokuserar på utvecklingen 
av vaccinkandidater. Andra syftar till att bland annat bygga upp en platt-
form som kan användas för att snabbt tillverka tillräckliga mängder av 
vaccinet samt utveckla diagnostikmetoder för viruset. 

Över 40 partners från läkemedels- och diagnostikindustrin, universitet, 
bioteknikföretag, folkhälsoorganisationer samt hjälporganisationer från 
Europa, USA och Afrika är involverade i de åtta projekten. 

GÖTEBORGSFORSKARE I MILJARDSATSNING FÖR EBOLAVACCINER

DÄRFÖR SKYDDAR  
BLODGRUPP 0 VID SVÅR MALARIA

EUROPEISK MASTER  
I BIOMEDICINSK  
LABORATORIEVETENSKAP

Professor Mats Wahlgren.
Foto: Karolinska Institutet

Foto: Stefan Ideberg



TEMA: VIRUS 

i har hittills analyserat runt 
24 prover med misstänkt 
ebolafrågeställning och alla 
har varit negativa, säger 
Thomas Tolfvenstam, infek-
tionsläkare på enheten för 
högpatogena virus, Folk-

hälsomyndigheten. 
Normalt sett brukar P4-labora-

toriet analysera maximalt ett par 
prover per år tagna på patienter 
som misstänkts ha blivit smittade 
av högpatogena virus som Ebola. 
Men sedan utbrottets start av 
ebolafeber i början av 2014 rör det 
sig snarare om ett konstant flöde  
av prover varje vecka. 

– Antalet nya fall har nu gått ner 
jättemycket, först i Liberia, sedan i 
Guinea och till sist i Sierra Leone. 
Så spridningen av viruset har avtagit 
och det finns inte heller rapporter 
om att ytterligare länder skulle vara 
berörda men faran är inte över än, 
säger Thomas Tolfvenstam.

INGET UTRYMME  
FÖR FEL ANALYSRESULTAT 
Beredskapsteamet består alltid av 
två personer som är redo att inom 
loppet av två timmar påbörja arbetet 
med att analysera prover som skickas 
till säkerhetslaboratoriet i Stockholm. 
Alla prover där misstanke om en all- 
varlig virussmitta finns analyseras 
först med PCR.

– Det som skiljer påvisningen mot 
andra virus är att vi alltid påvisar 
flera gener i genomet med PCR, 
förklarar Thomas Tolfvenstam. 

Ett positivt PCR-resultat verifieras 
alltid med flera andra analyser. I det 
skedet görs sekvensering av virusge-
nomet, virusisolering och elektron- 
mikroskopi. Det finns inget utrymme 
för fel när det kommer till infektioner 
med hög dödlighet och som lätt 
kan spridas i samhället. 

– Det är dels höga krav på kän- 
sligheten, vi får inte ha falskt negativa 
resultat, men det är också höga 

krav på att vi själva inte genererar 
falskt positiva svar. Det finns ingen 
marginal för fel, säger Thomas 
Tolvfvenstam.

Att analysera ett ebolaprov tar 
mellan sex och tolv timmar efter att 
provet har transporterats till labora- 
toriet. Ett positivt prov måste kon- 
firmeras vilket tar längre tid att svara 
ut än ett negativt prov. Svarstiden 
kan förlängas ytterligare på grund 
av tekniska missöden. 

OFTAST ÄR MALARIA ORSAKEN TILL 
FEBER EFTER VISTELSE I VÄSTAFRIKA 
Enligt internationella riktlinjer från 
WHO samt den europiska och 
amerikanska motsvarigheten till Folk- 
hälsomyndigheten, ska ett ebolaprov 
tas först 72 timmar efter feberdebut.

– Efter 72 timmar ska viruset 
kunna påvisas i ett prov men det 
finns ingen data som visar när exakt 
ett prov blir positivt. Sannolikt tar 
det inte så lång tid och i de få fall 
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V

BEREDSKAP  
att hantera virushot  

På Folkhälsomyndighetens säkerhetslaboratorium med den  
högsta skyddsnivån, P4, finns en ständig beredskap för att analysera 

högpatogena mikroorganismer. Dygnet runt, 365 dagar om året.  
Det är här prover tagna på patienter med misstänkt ebolasmitta  

i Sverige har analyserats.
Text: Jasenka Dobric

TEMA: VIRUS 



Thomas Tolfvenstam,  
infektionsläkare på 

enheten för  
högpatogena virus,  

Folkhälsomyndigheten. 
Foto: Folkhälsomyndigheten

TEMA: UTBILDNING & KARRIÄR TEMA: VIRUS 

som finns beskrivna har man 
kunnat påvisa virus vid sjukdoms-
debut men 72-timmar är en 
säkerhetsgräns, säger Thomas 
Tolfvenstam. 

Alla prover med ebolafrågeställ-
ning testas även för malaria då det 
är den vanligaste orsaken till feber 
när man har vistats i Västafrika. 

METODUTVECKLINGEN ÄR AVGÖRANDE  
På P4-laboratoriet arbetar man 
även med andra farliga virus som 
Marburgvirus, Krim-Kongo 
blödarfebervirus, Lassavirus, SARS, 
fågelinfluensa och det nyupptäckta 
MERS. En stor del av arbetet är att 
bevaka utbrott orsakade av högpa-
togena virus samt metodutveckling 
för analys och identifiering av både 
kända och okända smittämnen. 

– För vår del handlar det om att 
hela tiden vara på tårna. Dyker det 
exempelvis upp ett virus som 

orsakar utbrott i Indien måste vi 
direkt sätta upp metoden för analys 
av viruset och vara redo om 
utbrottet blir större och vi riskerar 
att få importfall. 

De olika metoderna är dessutom 
hela tiden kalibrerade och redo att 
användas. P4-laboratoriet ingår i 
ett nätverk av säkerhetslaboratorier 
globalt och det pågår ständigt ett 
kunskapsutbyte samt testning, 
både planerad och oplanerad.

– Vi har primrar och prober som 
ligger på automatisk övervakning 
och om det skulle dyka upp en stam 
som man har sekvenserat någonstans 
i världen som skiljer sig från vår 
metod på bara en bas så får vi 
direkt en varningssignal och vi kan 
adaptera metoden till hur virus 
förändras. Metoderna är alltid i skick 
och det finns rutiner för testning 
av dessa även om vi inte får något 
prov regelbundet, säger han. 
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P4-LABORATORIET
*P4 står för protection level 4 som är den hög-
sta skyddsnivån för biologiska laboratorier. 

*Laboratoriet är fysiskt isolerat från övrig 
verksamhet och tillträde är begränsat till ett 
fåtal särskilt utbildade personer. Det består av 
två separata moduler och har en golvyta på 
totalt 140 m2.

*Laboratoriet bedriver forskning kring och 
diagnostik av blödarfebervirus som Ebolavirus, 
Marburgvirus, Krim-Kongo blödarfebervirus 
och Lassavirus samt andra högpatogena 
mikroorganismer. 

EBOLAVIRUS
*Sedan mars 2014 pågår ett utbrott av ebola- 
feber i Västafrika och Guinea, Liberia och 
Sierra Leone är hårt drabbade. Enstaka fall  
har upptäckt i Mali, Nigeria, USA, Spanien  
och Storbritannien. 

*Totala antalet fall: 24 666    
Antal dödsfall: 10 179   
Uppdaterad data: 19 mars 2015

Källa: Folkhälsomyndigheten
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TEMA: VIRUS TEMA: VIRUS 

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER 
I SKARPT LÄGEFölj med till infektionskliniken 

i Linköping: till Sveriges enda 
Högisoleringsenhet och träffa 
biomedicinska analytiker i 
skarpt läge. 
Text: Jasenka Dobric  Foto:  Region Östergötland

Hjälparbetaren hade flugits hem från 
Västafrika efter att hon hade utsatts för 
en smittrisk. Efter ett par dagar började 
hon få sjukdomssymptom. Hade Sverige 
fått sitt första fall av ebola? Patienten 
fördes till infektionskliniken i Linköping 
där hon isolerades på Högisoleringsenheten 
bestående av tre specialbyggda rum. 
Biomedicinska analytiker deltog i vården 
av patienten som efter några intensiva 
dagar av behandling kunde lämna  
Högisoleringsenheten. Provsvaren visade 
att patienten inte hade ebolasmitta.

ÅRLIG TRÄNING 
En gång om året deltar all laboratoriepersonal som ingår i 
beredskap i en övning tillsammans med alla andra yrkesgrupper 
som arbetar på Högisoleringsenheten. Personalen tränas vid 
fler tillfällen i att exempelvis hantera de instrument som används 
för olika analyser samt att ta på och av skyddsdräkten. 
 – Jag kände mig säker och inte särskilt orolig för smittorisken. 
Men det är klart att man är extra försiktig och följer rutinerna 
som finns för att minska den, säger Samuel Westergren.

FÖRBEREDA TEMPORÄRT LABORATORIUM 
På ungefär en halvdag kan laboratoriedelen av Högisoleringsenheten 
omvandlas till kliniskt isolerad miljö med slussar och eget fläkt- och 
avloppssystem. 
 Rummet fylls med analysinstrument, kylar, inkubatorer, mikroskop 
och förbrukningsmaterial, allt enligt en checklista. Där kan personalen 
från Klinisk kemi, Transfusionsmedicin och Klinisk mikrobiologi utföra 
ett begränsat antal analyser på smittomisstänkta patienter. 

Runt 40 medarbetare på Klinisk kemi i Linköping är tränade för att 
arbeta i den temporära och isolerade laboratoriedelen. 
 – Vi satte upp ett schema för att vi skulle kunna arbeta dygnet runt 
om det var nödvändigt. Proverna togs direkt när patienten anlände till 
Universitetssjukhuset i Linköping och sedan en gång per dag de 
kommande tre dagarna. Just i det här fallet fick vi oftast veta när 
proverna skulle tas vilket underlättade vår planering, berättar Samuel 
Westergren, leg. biomedicinsk analytiker på Klinisk kemi, Universitets-
sjukhuset i Linköping. 

GENOMFÖRA ANALYSER 
Antalet analyser som kan utföras på det temporära laboratoriet är 
begränsat. Det rör sig om vissa rutinprover som blodstatus, CRP, 
natrium, kalium, blodgruppering och odlingar. 
 – Vi arbetar alltid tillsammans med en person från primärvården 
eftersom analyserna som hör till Klinisk kemi utförs på instrument 
som finns på primärvårdslaboratorierna. Även om vi kan utföra 
analyserna är det viktigt med kompetensen hos de som är vana 
att arbeta med dem till vardags,  förklarar Lena Pettersson.
 – Överlag så tar allting mycket längre tid än i vanliga fall, det 
är svårare att kommunicera med varandra och man blir 
klumpigare i skyddsdräkten och med dubbla handskar, säger 
Samuel Westergren.

EFTERARBETE
Högisoleringsenheten har hittills använts vid enstaka tillfällen men för varje 
gång får personalen, som är inblandade i arbetet med extremt smittsamma 
patienter, chansen att se vilka moment som har fungerat och vad som kan 
fungera bättre. 
 – Vi jobbar mycket med vårt dokumenteringssystem där all nödvändig infor-
mation ska finnas tydligt nerskriven. Alla ska kunna göra förberedelser som 
krävs när larmet går och inte känna en osäkerhet, säger Lena Pettersson. 

SKYDDA PERSONALEN
Personalen som arbetar på Högisoleringsenheten bär heltäckande 
skyddsdräkter. Påklädnaden av all skyddsutrustning tar ungefär en kvart 
och ingen arbetar ensam. Det är alltid två medarbetare som hjälper 
varandra vid påklädnaden samtidigt som de håller ett vakande öga på 
varandras utrustning under arbetet.  
 – Den egna säkerheten kommer först och man prioriterar varandra  
i de här lägena. Analyserandet av prover kommer i andra hand. Detsamma 
gäller för vårdpersonalen, förklarar Emelie Karlsson, medicinteknisk 

ingenjör på Klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping. 
Att arbeta i full skyddsmundering är väldigt krävande och gränsen för hur 
länge man bör arbeta inne i den isolerade laboratoriedelen är två timmar. 
 – Man orkar inte mycket mer, man kan inte gå på toa eller dricka vatten, 
samtidigt som det är väldigt påfrestande att arbeta med skyddsdräkten på, 
förklarar Lena Pettersson, leg. biomedicinsk analytiker på Klinisk kemi. 
 Efter avslutat arbete får personalen hjälp vid avklädningsmomentet.  
Då går en medarbetare igenom alla steg samtidigt som dräkten spraydu-
schas med en desinficeringslösning. 
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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 
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Labex Instrument erbjuder:

 » Installation och utbildning i handhavande
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säkerställa funktion och säkerhet
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leverantörsutbildade och certifierade 
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HUR BEDÖMER NI ARBETS- 
RELATERADE SMITTRISKER SOM I 
FALLET MED EBOLAUTBROTTET? 
I ebolafallet har Socialstyrelsen till-
samman med bland annat Folkhälso- 
myndigheten gett ut rekommen- 
dationer för handläggning av miss- 
tänkta fall av ebola. Dessa omfat-
tande laboratorieanalyser och 
eboladiagnostik. Ebolautbrottet har 
ökat medvetandet och förståelsen 
hos alla för hanteringen av biolo-
giska risker vid laboratoriearbete.

HUR TAR NI FRAM  
ERA REKOMMENDATIONER? 
Rekommendationer baseras överlag 
på publicerad evidens, i de fall sådan 
saknas använder vi oss av tillgänglig 
kunskap och bedömningar gjorda av 
olika experter. Vi undersöker även 
hur riktlinjer och rekommendationer 
ser ut i andra länder och även vilka 
rekommendationer som till exempel 
Världshälsoorganisationen, WHO, 
ger. Just i ebolafallet har det inte 
funnits mycket publicerat material 
eftersom viruset, fram till nu, 
orsakade ganska små och lokala 
utbrott. Men det pågående utbrottet 

kommer troligen att resultera i flera 
vetenskapliga publikationer i ämnet.

VILKET ANSVAR HAR MAN SOM 
ENSKILD MEDARBETARE NÄR  
DET GÄLLER BIOSÄKERHET PÅ 
ARBETSPLATSEN?
Ansvaret man har som enskild med- 
arbetare är att följa de instruktioner 
och riktlinjer som finns på arbets-
platsen samt använda skyddsutrust- 
ning vid de momenten där det är 
bestämt att det ska användas. Arbets- 
givarens ansvar är att informera de 
anställda om riskerna och tillsammans 
gör arbetsgivare och medarbetare 
riskbedömningar och arbetar fram 
instruktioner och riktlinjer som 
gäller för säkert arbete med biolo- 
giska agens på arbetsplatsen. Arbets- 
miljöverkets föreskrifter om mikro- 
biologiska arbetsmiljörisker – smitta, 
toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 
2005:1) utgör grunden för detta.

VAD ÄR AKTUELLT PÅ GLOBAL NIVÅ? 
Bland annat så arbetar flera säkerhets- 
laboratorier med implementering av 
CWA 15793- Hantering av biorisker 
vid laboratorier-, som är en inter-

nationell överenskommelse från år 
2008 som beskriver ett ledningssystem 
med syfte att identifiera och hantera 
biorisker. Tanken är att det, inom 
ett par år, ska bli en ISO-standard 
som laboratorier har möjlighet att 
ackreditera sin verksamhet mot. 
För att underlätta för verksamheter 
som hanterar biologiska material 
och smittämnen att tillämpa CWA 
har Folkhälsomyndigheten tagit 
fram ett webbaserat verktyg, Säkra 
biorisker (http://sakrabiorisker.se/).  

VAD UTMÄRKER BRA BIOSÄKERHET 
PÅ LABORATORIER?
– Vi brukar prata om biosäkerhets-
kultur där man på laboratorier går 
från att medvetet tänka på riskerna 
till att man som anställd har vuxit 
in i biosäkerhetstänket och därefter 
agerar korrekt också omedvetet. 
Där har ledningen en viktig roll på 
arbetsplatsen, att förstå vikten av 
biosäkerhet. 

VILKA ÄR RISKERNA VID  
EN BRISTFÄLLIG BIOSÄKERHET? 
Förutom att man själv kan bli 
exponerad för smitta på jobbet om 
biosäkerheten inte fungerar kan det 

Hur människor och miljö kan skyddas från att smittas av  
biologiskt material är en ständigt aktuell fråga.  

Tuija Koivula, utredare och med. dr. på Folkhälsomyndigheten  
berättar om biosäkerhet på laboratorier  

samt hur säkerhetsläget är efter ebolautbrottet.
Text: Jasenka Dobric

även leda till fel provsvar på 
patienterna, smitta i samhället, 
ekonomiska påföljder. Bedriver 
man tillståndspliktig verksamhet 
kan arbetsplatsen till och med 
förlora tillståndet. Man kan aldrig 
helt eliminera alla risker men man 
ska arbeta för att kunna hantera 
alla kända risker på ett säkert sätt.

HAR BIOSÄKERHETSOLYCKOR PÅ 
LABORATORIER EN GEMENSAM 
NÄMNARE? 
Vid de allra flesta laboratorieinfek-
tioner kan den smittade personen 
inte ange en olycka, tillbud eller 
händelse som orsakat smittan. Man 

har kunnat härleda till känd olycka 
eller tillbud vid endast ca 20% av 
inträffade laboratorieinfektioner, av 
de kända fallen motsvarar ca 25% 
stickskador och ungefär lika många 
är spillolyckor.

Det är en viktig del av biosäker-
hetsarbetet att man på laboratorier 
har system för rapportering av 
olyckor och incidenter. Arbetsplat-
serna ska präglas av ett öppet 
klimat, transparens och ”no blame 
culture”. Man ska våga anmäla 
incidenter för att kunna förbättra 
eventuella brister. Min uppfattning 
är att den största bristen är att alla 
händelser inte ses som incidenter 
och därmed inte rapporteras. 
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FAKTA
Begreppet bioriskhantering omfattar 
både biosäkerhet och bioskydd. 

Biosäkerhet innebär att skydda  
människor och miljön från expo-
nering av smittförande biologiska 
material vid tillbud och olyckor i 
laboratorier.
 
Bioskydd beskriver hur biologiska 
ämnen förvaras och hanteras på ett 
sådant sätt att de inte avsiktligt kan 
spridas och skada människan eller 
miljön. 

Folkhälsomyndigheten bistår andra 
myndigheter, landsting, kommuner 
och organisationer med kompetens 
inom biosäkerhet och bioskydd. 

TEMA: VIRUS TEMA: VIRUS 
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NYTTA FÖR PATIENTER OCH VÅRDEN 
Statistiken visar exempelvis att merparten av norovirus-
proverna är utsvarade inom två timmar, räknat från 
när de är tagna på patienterna. Något som i förläng-
ningen gör att klinikerna inte behöver isolera patien-
ter i onödan samt kan undvika att planera för extra 
bemanning. 

– Det är egentligen nu efter den här säsongen som 
det ska bli intressant att med hjälp av kunderna bland 
annat titta på om fler influensa- och norovirus prover 
tas på patienterna när svarstiderna är mycket kortare. 
Förut valde man kanske att inte ta dessa prover på 
patienter på grund av svarstiderna, säger Angelika 
Davidsson, leg. biomedicinsk analytiker på Klinisk 
kemi, Länssjukhuset Ryhov.

– Särskilt nattetid har patienterna inte kommit till 
den specialiserade vården de behöver på grund av 
misstänkt smitta, utan har legat kvar på akuten eller 
blivit inlagda på infektionsavdelningen, säger Anette 
Nilsson Bowers, leg. biomedicinsk analytiker på 
Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov.  

DYGNET RUNT-VERKSAMHET ÄR FRAMTIDEN
Att flytta en del av molekylärdiagnostiken till akut-
verksamhet har varit en process där personalen har 
arbetat med att få alla bitar på plats och optimera 
analysflödet. Samtidigt har biomedicinska analytiker 
på Klinisk kemi fått lära sig en ny metodik som också 
innebär ett helt nytt sätt att arbeta på.

– Det har fallit väldigt väl ut tycker jag, samtidigt 
som vi har höjt vår kompetens. Idag är vi ungefär 30 
stycken biomedicinska analytiker på Klinisk kemi som 
utför dessa analyser, säger Angelika Davidsson.  
– Det har varit en utmaning men det har också 
funnits en öppenhet från båda håll och en vilja att se 
till kundernas behov och få detta att fungera, säger 
Maysae Quttineh. 

Hon tror att vi i framtiden kommer att se fler 
liknande lösningar där både mikrobiologisk- och 
molekylärbiologisk diagnostik kommer att bedrivas 
dygnet runt. Inte minst på grund av den snabba 
tekniska utvecklingen som sker på metodfronten. 

– Än så länge är det norovirus, influensavirus samt 
Clostridium difficile som har flyttats till akutverksam-
heten. På Klinisk mikrobiologi har vi fortfarande 
backup metoder för att kunna klara av eventuella 
utbrott men det handlar mer och mer om att inte vara 
strikt bunden till sin disciplin och hela tiden hålla 
kunden i fokus. 

ör ungefär ett år sedan var medelsvarstiden för 
ett influensaprov cirka åtta timmar och för ett 
norovirusprov nästan elva timmar. Men när en 
ny metod dök upp på marknaden, som skulle 
möjliggöra provsvar inom fyra timmar, började 
man inom laboratoriemedicin i Jönköpings län 
tänka i andra banor. 

– Plötsligt så behövde inte vi batcha dessa prover 
längre. Innan var vi tvungna att ha ett prov på förmid-
dagen för att kunna leverera ett provsvar på eftermid-
dagen. Nu kunde vi börja analysera prover så fort de 
kom till laboratoriet, förklarar Maysae Quttineh, leg. 
biomedicinsk analytiker på Klinisk mikrobiologi, 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Med ett nytt instrument som utför extraktion, 
amplifiering och detektion i ett slutet system kunde 
proverna analyseras kontinuerligt, upp till åtta åt 
gången. I början var målsättningen ett svar inom fyra 
timmar dagtid och processen startade på kemilabora-
torierna på de mindre sjukhusen i Eksjö och Värnamo. 
För deras del var det ytterligare en viktig faktor som 
kunde elimineras när en del av molekylärdiagnostiken 
blev patientnära analyser. Nämligen transporter.

– Skickades inte ett prov med transporten till 

Jönköping en dag så dröjde svaret till nästa dag, 
tyvärr. I Jönköping kunde vi åtminstone analysera ett 
visst prov akut vid behov, säger Maysae Quttineh. 

Idag, nästan tio månader efter projektets start, 
analyserar biomedicinska analytiker på de Klinisk 
kemiska laboratorierna noro- och influensaproverna 
dygnet runt, på alla tre sjukhusen i Jönköpings län. 

ÖNSKEMÅL FRÅN KUNDERNA 
Önskemålet om kortare svarstider på dessa två analy-
ser kommer från klinikerna som laboratorier i länet 
har ett nära samarbete med. Och när också metodiken 
som möjliggjorde detta introducerades på marknaden 
kunde man börja fundera på hur man skulle kunna 
tillgodose kundernas önskemål.

– Vi har en väldigt flexibel arbetsplats där vi 
ständigt vrider och vänder på våra processer och finns 
det en möjlighet till förbättringar så försöker vi också 
göra dem, säger Maysae Quttineh. 

En annan viktig förutsättning för införandet av den 
nya metodiken har varit kostnaden där kunderna var 
villiga att betala nästan dubbelt så mycket för att få ett 
snabbare svar på de två analyserna.  

MOLEKYLÄRDIAGNOSTIK  
DYGNET RUNT 
I Jönköpings län är analyser av influensa- och norovirus idag en del av 
akutverksamheten på Klinisk kemi. Tack vare dygnet runt-analyser av 

dessa prover har svarstiderna kortats med nästan tio timmar. 
 Text: Jasenka Dobric

Klinisk mikrobiologi har back up-metoder för både noro- och influensa- 
virus för att kunna klara av ett utbrottsläge där man måste kunna 
analysera upp till 50 prover samtidigt. 

GeneXpert instrumentet som laboratorierna i Jönköpings län använder 
kan analysera upp till åtta prover åt gången. Analystiden i instrumentet 
är 70 min för influensavirus och 90 min för norovirus.

Biomedicinska analytiker Angelika Davidsson,  Anette Nilsson Bowers 
och Maysae Quttineh tror att vi är på väg mot en dygnet  

runt verksamhet oavsett disciplin.

F
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n bekant sätter sig bredvid 
min kollega på bussen en mor-
gon när hon är på väg till 
arbetet. Litet allmänt småprat 
och så frågar den bekanta:

– Vad har du på gång på 
jobbet då? 

– Jag har varit på tjänsteresa till 
Afrika för ett biståndsprojekt.

Varpå den bekanta drar sin jacka 
tätare omkring sig och flyttar sig 
närmare gången. Min kollega funderar; 
Tror hon jag bär på ebolasmitta? Det 
faktum att min kollega på sin tjänste- 
resa befann sig på samma avstånd från 
Västafrika som den bekanta i Stock- 
holm var sannolikt inte i åtanke.

Jag har hört, sant eller ej, om från 
Västafrika hemvända hjälparbetares 
barn som inte får vara med och leka. 
Jag har hört om vårdpersonal som 
”skämtar” om vem som i väntrummet 
kan tänkas vara ebolasmittad. BBC 
rapporterade i höstas om hur läkare, 
sjuksköterskor och biomedicinska 
analytiker i Västafrika inte kom till 
sina arbeten och lämnade de döende 
patienterna. De som var kvar att vårda 
patienter och analysera prover fick än 
tyngre börda. Samma flykt hände i 
Toronto under SARS-epidemin 2003. 
När okunskap råder eller rädslan tar 
över försvinner både logik och etik. 

Vårdens kvalitet skapas i mötet 
mellan människor och vården behöver 

bygga på grundläggande värderingar 
om alla människors lika värde och 
lika rätt. Detta är vägledande i 
biomedicinska analytikers yrkesetiska 
kod liksom andra vårdprofessioners.

EGEN SÄKERHET OCH  
PROFESSIONELL SKYLDIGHET 
Som biomedicinsk analytiker har man 
kunskap om olika sjukdomars smitt- 
barhet och hur man hanterar smitt- 
förande prover och hur man skyddar 
sig. Men när det 
uppstår nya sjuk- 
domar, så som 
HIV/AIDS på 
80-talet, så kanske 
en viss rädsla tar 
över, liksom vid 
misstänkta fall av 
sjukdomar som 
saknar behandling och som har hög 
dödlighet.

USA:s läkarförening tog fram en 
policy efter 11 september 2001 där 
man skriver att läkare har en skyldig-
het, även när risken mot det egna 
livet är större än normalt, att 
tillhandahålla vård i samband med 
katastrofer. Men med tillägget att 
yrkeskåren inte är en oändlig resurs 
så en balans mellan omedelbara 
fördelar för enskilda patienter och 
framtida patienter behöver råda. 

Sjuksköterskans etiska kod anger att 
sjuksköterskans primära ansvar är att 
ge vård men också att sköta sin hälsa 
”så att förmågan att ge vård inte 
äventyras”. Det finns inget motsva-
rande i biomedicinska analytikers 
etiska kod.

VI UNDERVÄRDERADE VIRUSET
WHO:s generaldirektör Margaret 
Chan talade 10 mars i London om 
aktuell status gällande Ebola. Fram 
till 2014 ansågs Ebola vara ovanlig. 

Under de 40 år 
sedan viruset 
identifierades 
hade de 24 
kända utbrotten 
resulterat i 2 400 
kända sjukdoms-
fall, jämfört med 
24 000 fall och 

10 000 döda under det pågående 
utbrottet. Indexfallet till den nuva-
rande epidemin antas vara en 1.5-årig 
pojke boende i Guineas skogsområde 
som i december 2013 iakttogs leka 
vid ett ihålligt träd bebott av fladder-
möss. Två dagar senare var pojken 
död. Enligt Chan är det sannolikt 
kombinationen av kulturella, sociala 
och miljörelaterade faktorer som 
ligger bakom sjukdomsutbrottet. 
Skogsskövling kopplad till gruv- och 
skogsbruk har stört ekologin och 

Anne Berndt
Förbundsombudsman och styrelsemedlem i IBL.
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Av: Anne Berndt, förbundsombudsman och styrelsemedlem i IBL.

orsakat att vilda djur sökt sig närmare 
människor. Det tog dock närmare tre 
månader innan ebolasmittan identi-
fierades och då i huvudstaden 
Conakry. Där hade man initialt inga 
skäl att misstänka Ebola, utan sökte 
kolera eller Lassafeber. Ebola hade 
varit en sjukdom i avlägsna, isolerade 
områden på landsbygden, där en liten 
befolkning bidrog till liten spridning. 
När den första diagnosen i Guinea 
ställdes 21 mars 2014 hade viruset cir-
kulerat oidentifierad i tre månader.

Några dagar efter diagnosen hade 
WHO medicinska team på plats. Vi 
undervärderade viruset, säger Chan. 
Vi trodde vi kände det, vi trodde vi 
visste hur det betedde sig, vi trodde 
vi visste hur det skulle kontrolleras. 
En viktig lärdom är att förvänta det 
oväntade, att aldrig lita på ett virus i 
ett nytt sammanhang.

LOKALA TRADITIONER BIDRAR TILL 
SMITTSPRIDNINGEN  
Guineas, Sierra Leones och Liberias 
svaga hälso- och sjukvårdssystem var 
en annan orsak till virusets spridning. 
Läkare och sjuksköterskor hade 
aldrig hanterat sådana sjukdomsfall, 
biomedicinska analytiker hade aldrig 
diagnostiserat sjukdomen, ingen 
regering hade beredskap på det sociala 
och ekonomiska kaos som uppstod på 
grund av sjukdomsutbrottet. Men den 
största utmaningen för att kontrollera 
smittspridningen visade sig vara de 
lokala traditionerna kring vård och 
omsorg av de sjuka och begravnings-
ritualerna. Den starkaste värderingen 
som styr är omsorg, compassion. När 
människorna förstod att den väster-
ländska medicinen varken hade be- 
handling eller bot att ge, valde många 
att förlita sig på det välbekanta. I 
Liberia och Sierra Leone påtalade 
hemliga sällskap vikten av traditionella 
begravningsritualer, till exempel att som 
sörjande badda sig med tvättvatten 
som använts till den döda kroppen.

VIKTEN AV ETIK VID SVÅRA  
EPIDEMIER UTAN BOT
REACTION är ett EU-finansierat 
forskningsprojekt som genomfört 
kliniska tester på ebolapatienter med 
det antivirala preparatet Favipiravir 
vid tre behandlingscenter i Guinea. 
De preliminära resultaten visar att 
preparatet har viss effekt avseende 
minskad dödlighet och virusmängd 
hos personer 14 år och äldre i tidiga 
stadier av sjukdomen. Däremot har 
det ingen effekt på dem med avancerad 
sjukdomsbild.

Favipiravirstudien och andra lik- 
nande har fått stora rubriker då de visat 
på vikten av etik och konsekvenser 
för patienter under osedvanligt svåra 
epidemier med hög dödlighet. Forskare 
har argumenterat för det oetiska att 
tillåta randomiserade studier där sjuka 
patienter i de kontrollgrupper som inte 
får behandling, därmed inte skulle få 
tillgång till preparat som eventuellt 
skulle kunna rädda deras liv. Mot-
ståndare argumenterar att avsaknaden 
av korrekta kontroller gör det omöjligt 
att avgöra om preparatet har effekt och 
därmed oetiskt ur framtida patienters 
perspektiv. Det finns uppenbart behov 
av utökad diskussion.

Vid universitetssjukhuset i Lin- 
köping finns Sveriges högriskenhet 
med vårdavdelning och laboratorium 
för misstänkta och bekräftade fall. De 
biomedicinska analytiker som anmält 
intresse att arbeta där får regelbunden 
träning, bland annat avseende på- 
och avtagning av personlig utrustning. 
Då ebolaviruset sprids via kropps- 
vätskor och vävnad från sjuka och 
avlidna, så är biomedicinska analytiker 
i frontlinjen av vårdpersonal som 
riskerar smitta i Västafrika, men 
också resten av världen.

Men från denna frontlinje till att 
på bussen inte våga sitta bredvid  
den som varit till Afrika, att inte låta 
barn leka med barn vars föräldrar 
gjort en insats för ebolasjuka eller  

att uttala sig oetiskt över personer i 
väntrum, det är att placera en hel 
kontinent i ett utanförskap. 

Varje människa är unik och alla 
människor har samma värde och 
samma rätt till en god och säker vård. 
Det ska vara den styrande principen 
för all vård.

”VÅRDENS KVALITET SKAPAS I MÖTET 
MELLAN MÄNNISKOR OCH VÅRDEN 

BEHÖVER BYGGA PÅ GRUNDLÄGGANDE 
VÄRDERINGAR OM ALLA MÄNNISKORS 

LIKA VÄRDE OCH LIKA RÄTT.”

E
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VÅRMÖTE I 
KLINISK- KEMI 
OCH PATOLOGI
För program och anmälan:  
www.regionorebrolan.se/varmote2015
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PÅ IBL:S AGENDA 
MISSA INTE IBL: S BLOCK PÅ VÅRMÖTET I ÖREBRO
Vårmöte i Klinisk kemi och Patologi arrangeras i år i Örebro, den 
20-22 maj. IBL har bjudit Marie Nora Roald, seniorkonsult  
i den norska organisationen, Bioingeniørfaglig institutt/NITO 
samt president elect i världsorganisationen för biomedicinska 
analytiker, IFBLS, som tillsammans med Anne Berndt, förbunds-
ombudsman på Vårdförbundet och styrelsemedlem i IBL, kommer 
att föreläsa om biomedicinska analytikers roll på laboratorier – 
”Vem gör vad – nu och i framtiden”.  

Agneta Colliander, biträdande verksamhetschef för Laboratorie-
medicinska länskliniken i Örebro och IBL:s ordförande, kommer 
att leda Open space-seminarium där frågor som specialistutbild-
ning för biomedicinska analytiker samt cytodiagnostikernas roll 
vid primär HPV-screening står på agendan. 

.......

NATIONELLT NÄTVERK FÖR VERKSAMHETSCHEFER OCH UTBILDARE
I mars hade det nationella nätverket för verksamhetschefer och 
universitetens utbildare sitt första möte. IBL har tagit initiativ  
till ett nationellt nätverk vars syfte är att utreda framtida behov 
av specialistutbildade biomedicinska analytiker samt visa vilka 
förutsättningar som också behöver uppfyllas för att kunna 
genomföra dessa utbildningar. 

.......

MEDLEMSENKÄT
Under februari skickade IBL en medlemsundersökning till alla 
medlemmar som har angivit sin e-postadress. Alla svar, tankar 
och idéer kommer att, tillsammans med övrigt arbete med att se 
över organisationens kommunikationskanaler, ligga till grund för 
fortsatt arbete under 2015. 

De viktigaste frågorna som medlemmarna vill se IBL driva är 
specialistutbildning, kurser samt arbeta för att synliggöra yrket. 

– Det har varit en spännande läsning och vi har fått jättebra 
input från våra medlemmar som vi kommer att ta vara på inför 
framtiden, säger Agneta Collinader, IBL:s ordförande. 

.......

NML STIPENDIER
IBL:s styrelse har godkänt Stipendiekommitténs förslag om att 
tilldela stipendier för deltagande på NML-kongressen i juni i 
Reykjavik till: 
*Marie Karlsson, leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk mikrobiologi, 
Sahlgrenska Universitetsjukhuset för föredrag om serologisk detektion 
och identifiering av Hepatit E. 
*Ronza Hadad, leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk immunologi 
och transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset Örebro. 
*Emilia Berkeby Banérsson, leg. biomedicinsk analytiker, Medicinskt 
Centrum Gotland, Visby lasarett.

MEDLEMSSIDOR 

KONTAKTA  
IBL:S KANSLI
TEL: 08-24 01 30 
MÅNDAGAR OCH ONSDAGAR 
MELLAN KLOCKAN 10.00-12.00

E-POST: KANSLI@IBL-INST.SE

Namn Uppdrag till 2015 Mandattid Valberedningens förslag till 9 
ledamöter i styrelsen

Valberedningens förslag till 7 
ledamöter i styrelsen

Agneta Colliander Ordförande Mandattid till 2015 Agneta Colliander
Ordförande
Omval på 2 år

Agneta Colliander
Ordförande
Omval på 2 år

Maysae Quttineh  Vice ordförande Mandattid till 2015 Maysae Quttineh 
Omval på 2 år

Maysae Quttineh 
Omval på 2 år

Ewa Grodzinsky Senior
Ordförande

Mandattid till 2015 Gabriella Lillsunde Larsson
Nyval på 2 år

-

Monica Fröjd Ledamot Mandattid till 2016
Avsagt sig uppdraget

Jennifer Arnqvist
Nyval 2 år

Jennifer Arnqvist
Nyval 2 år

Kristin Lovén Ledamot Mandattid till 2016 Kristin Lovén
Fyllnadsval 1 år till 2017

Kristin Lovén
Fyllnadsval 1 år till 2017

Inga-Lill Sparr Ledamot Mandattid till 2016 Inga-Lill Sparr
Fyllnadsval 1 år till 2017

Inga-Lill Sparr
Fyllnadsval 1 år till 2017

Anne Berndt Ledamot Går ej till omval Andreas Malmgren
Nyval på 2 år

-

Ann-Sofie Källman Ledamot Går ej till omval Susanne Lundgren
Nyval 2 år

Susanne Lundgren
Nyval 2 år

Caroline Landhage Ledamot Mandattid till 2015 Caroline Landhage
Omval på 2 år

Caroline Landhage
Omval på 2 år

Jenny Eriksson Revisor Mandattid till 2015 Jenny Eriksson
Omval på 1 år

Jenny Eriksson
Omval på 1 år

Erica Sjöbom Revisor Mandattid till 2015 Erica Sjöbom
Omval på 1 år

Erica Sjöbom
Omval på 1 år

Karin Emanuelsson Revisor- 
suppleant

Mandattid till 2015 Karin Emanuelsson
Omval på 1 år

Karin Emanuelsson
Omval på 1 år

Roine Hernbrand Revisor-suppleant Mandattid till 2015 Roine Hernbrand
Omval på 1 år

Roine Hernbrand
Omval på 1 år

IBL ÅRSMÖTE, CONVENTUM ÖREBRO
FREDAG 22 MAJ KL. 13.15–15.00

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR IBL 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA OCH ÅRSMÖTESHANDLINGAR KOMMER ATT VARA 
TILLGÄNGLIGA PÅ WWW.IBL-INST.SE 14 DAGAR INNANSAMT VID ÅRSMÖTET. 
Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag 15 maj.
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Den 15 april är det dags att rikta strålkastarna mot  
biomedicinska analytiker. Vi firar vår nyckelroll  
inom diagnostik och behandling av sjukdomar  
genom att också uppmärksamma allmänheten om  
vårt viktiga arbete. 

På onsdagen den 15 april genomför vi en samlad 
manifestation för yrkets framtid! 

SÅ HÄR GÖR DU:
Skriv ut postern till höger (finns på www.ibl-inst.se), 
ta en gruppbild med dina kollegor på laboratoriet  
och publicera i dina sociala medier- kanaler som  
Facebook och Instagram. På Twitter sprider vi  
budskapet biomedicinsk analytiker=säkert provsvar, 
#stoltbiomedicinskanalytiker  #patientsäkerhet. 

Glöm inte att hashtagga din bild  
#stoltbiomedicinskanalytiker  #patientsäkerhet

ÅRETS TEMA FÖR DAGEN ÄR: PATIENTSÄKERHET

BIOMEDICINSK  
ANALYTIKER = SÄKERT  

PROVSVAR
  

#stoltbiomedicinskanalytiker #patientsäkerhet

15 APRIL
INTERNATIONELLA BIOMEDICINSKA  
ANALYTIKERDAGEN

✄
IBL har tagit fram både  

en flyer och en folder som är 

riktade mot allmänheten för att 

marknadsföra professionen.  

Materialet kan du ladda ner på 

www.ibl-inst.se 

Den internationella yrkesdagen 

instiftades år 1996 på IFBLS:s 

världskongress i Oslo. 



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  
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KURSER

VID FRÅGOR  
Kontakta oss på kurser@ibl-inst.se

08-24 01 30

ANMÄLAN OCH INFO OM VÅRENS KURSER HITTAR 
DU PÅ WWW.IBL-INST.SE
För att erhålla IBL:s medlemsrabatt måste man ha varit ordinarie 
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.

PRAKTISK GRUNDKURS I BLODMORFOLOGI
Vi kommer att varva teori med praktik under den tre dagar långa hematologikursen. Under kursens praktiska 
del övar vi på att tillsammans cellklassificera 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 Aldrimer, 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

HÖSTENS KURS
CYTOLOGIKURS FÖR  
BIOMEDICINSKA ANALYTIKER INOM 
VETERINÄRMEDICIN
IBL arrangerar kurs för nya biome-
dicinska analytiker inom veterinär-
medicin och cytologiintresserade 
veterinärer.  

FÖRELÄSARE Anna Hillström och 
Ann-Cathrine Sjöström 

DATUM 9-10 oktober
PLATS Ej fastställt 
PRIS 8 400 kr. Medlem i IBL, 7 400 kr.
FÖRKUNSKAPER Grundläggande 
cellmorfologi.

Vi kan din kompetens 
och arbetsmarknad

www.naturvetarna.se

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturveten-
skap. Våra 31 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och 
miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder 
och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. 

B iom e dici nsk analyti ke r – e n de l aV natu rVetar na

naturvetarna ger dig specialiserad service och individuell 
rådgivning kring lön, anställningsvillkor och karriär.  
dessutom ingår vår inkomstförsäkring i medlemskapet.

Lyfte r 
Natu rVetar e

Sara Hassanzadeh,  
biomedicinsk analytiker 
och medlem i Naturvetarna 
sedan 2010.



MAN BEHÖVER INTE 
välja disciplin
Caroline Landhage började sommarjobba på ett vete- 
rinärlabb av en slump och insåg snabbt att hon hade 
hamnat rätt. De stora fördelarna är att man arbetar 
inom alla discipliner och till skillnad mot ett kliniskt 
laboratorium görs många fler arbetsmoment manuellt.

07.00  Dagens placering innebär att Caroline Landhage 
börjar sin dag en timme tidigare än sina kollegor med 
att starta och kalibrera maskiner samt göra kontroller. 
Hon går snabbt förbi jourlabbet och tar med sig 
prover tagna under natten. 

– Vissa analyser görs direkt av djursjuksköterskorna 
under natten, andra tar vi hand om på laboratoriet på 
morgonen, förklarar hon.

08.00  Alla prover som kommer till laboratoriet på 
Bagarmossens djursjukhus transporteras med en prov- 
hiss. Det är ett konstant flöde av prover som sorteras 
och centfrifugeras. Just idag ansvarar Caroline för alla 
snabbtester, urinsediment och koagulationsprover.

– Urinsediment är inte alltid lätta prover att analysera 
men det är jättekul. Vi tittar på vita och röda blod-
kroppar, epitelceller, kristaller och bakterier och man 
har alltid kollegor som man kan be dubbelkolla provet 
om man är osäker. Provantalet varierar och på en dag 
kan vi ha allt mellan fem till femton stycken. 

Också prover som ska skickas för analys till externa 
laboratorier förbereds och packas. 

12.00  Några av kollegorna går på lunch och under 
den tiden får Caroline även ansvara för alla hematologi- 
prover. För varje EDTA-rör som tas på djursjukhusets 
patienter, som är hundar och katter, görs även ett glas 
med blodutstryk.  

– Vi tittar även på alla diffar själva och det är 
skillnad mellan ett blodprov som är taget på en katt 
och ett blodprov från hund. Så fort jag får lite tid över 
brukar jag titta på sparade glas vi har för man är långt 
ifrån fullärd när det gäller den biten, säger Caroline. 

13.00  Lunch och en promenad ute. 
14.00  På eftermiddagen packas även prover som 

ska skickas utomlands för analys. Majoriteten sänds 
till veterinärlaboratorier i Tyskland och Storbrittanien. 
Caroline går även igenom externa analyssvar som har 
kommit under dagen och bevakar beställningslistan. 

– Man får verkligen lära sig mycket som biomedi-
cinsk analytiker på ett veterinärlabb. Det gäller att 
vara flexibel och kunna omprioritera snabbt bland alla 
arbetsuppgifter. Sedan behöver man inte vara bäst på 
precis allt men man ska kunna allt för att på helgerna 
arbetar man ensam. 

15.00  Dags för en snabb fikarast. 
15.15  Ett avföringsprov har kommit med maskägg- 

frågeställning. När provet är slutsvarat förbereder 
Caroline kontroller till maskiner, späder och fryser ner 
dem. Det sista hon gör innan det är dags att åka hem 
vid fyratiden är att snabbt kolla att allting är i sin 
ordning på jour-labbet där både ett hematologi- och 
ett blodgasinstrument finns. 
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EN DAG PÅ JOBBET

Caroline Landhage
BOR: Enköping

ARBETE: Leg. biomedicinsk analytiker,  
Bagarmossens djursjukhus

UTBILDNING: Biomedicinsk analytiker, master i  
biologi-inriktning infektionsbiologi

FRITID: Hundar och motorcykel

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

Associerade företagsmedlemmar

I NÄSTA NUMMER AV 

Tema: Droger  •  Kommer: 8 juni 

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



Vi är stolta över att kunna introducera den nya linjen Chorus från ELGA. 
Chorus består av modulära enheter vilket erbjuder större frihet i hur 
anläggningen anpassas efter just era behov. 

Renvatten från ELGA
 
 

•       Renhet på vattnet? Välj bara de tekniker som passar just för er forskning 
        och er applikation
•       Framtida uppgraderingar? Med Chorus är det enkelt att uppgradera och 
        omkonfigurera när era behov förändras
•       Ont om plats? Chorus är enkel att anpassa till olika utrymmen

08-590 962 00     www.ninolab.se

PureSure

Filterfunktionen i Chorus 1 bygger på ett patenterat system kallat PureSure. 
Idén kommer från stora renvattenanläggningar för produktion av 
renvatten där kvaliteten aldrig får bli sämre eller förändras. 
En kvalitetsdipp skulle bli förödande för produktionen.

Fördelarna är:
•        Garanterad jämn vattenkvalitet
•        Inget genomsläpp av kisel, bor och organiska ämnen
•        Ökad säkerhet
•        Högre kapacitet på filtren

Man använder sig av en väldigt enkel princip med två 
identiska filter- och mätcellsuppsättningar i anläggningen. 
Mätcellerna är placerade efter respektive filter. När det första filtret 
börjar bli dåligt larmar den första mätcellen om detta. Det andra filtret
fångar då upp orenheterna som har gett upphov till kvalitetslarmet. 
Därefter passerar vattnet den andra mätcellen som verifierar renvattnets kvalitet innan tapp.
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IBL KALENDARIUM

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2015

KNEP & KNÅP
Denna gång finns det åtta ord gömda med koppling 
till biomedicinska analytikers vardag. Som vanligt får 
en vinnare bjuda sina kollegor på tårta.  

Skicka in lösningen senast den 18 maj till  
kurser@ibl-inst.se eller IBL, Knep & Knåp,  
Västberga allé 9, 8 tr., 126 30 Hägersten.

Rätta orden i nr. 1 skulle vara: VRE, MRSA, EHEC, 
EBOLA, HIV, HERPES, SALMONELLA OCH 
ESBL. 

Vinnaren av Knep & Knåp i nr. 1 som får bjuda  
sina kollegor på tårta är Helena Aringsjö, Laboratoriet 
Huskvarna vårdcentrum.

Rätt svar på gissa cellen: Promonocyt

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

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

20-22 MAJ
Vårmöte klinisk kemi/patologi
Conventum, Örebro

20 MAJ
SKKT:s årsmöte
Conventum, Örebro

22 MAJ
IBL:s årsmöte
Conventum, Örebro

25 MAJ
Årsmöte Riksföreningen för 
Mikrobiologi 
Östersund 

25-29 MAJ
Samarrangemang av  
Mikrobiologiskt 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 Alternate GAD
Portugal

9-10 OKTOBER
EPBS-möte
Zagreb, Kroatien

22-23 OKTOBER 
Equalis användarmöte
Uppsala konsert och kongress, 
Uppsala

12-13 NOVEMBER
Equalis användarmöte
Radisson Blu Arlandia Hotel, 
Arlanda

8 OKTOBER 
EPBS-konferens, Point of Care 
Testing
Zagreb, Kroatien 

9-10 OKTOBER 
IBL-kurs, Cytologikurs för 
biomedicinska analytiker inom 
veterinärmedicin
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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 
 

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

Att vi kan leverera upp till 100 real-tids PCR svar i timmen.

Att STAT funktion, för att prioritera akutprov nu är tillgängligt för 
molekylära tester.

Att du inte längre behöver samla upp prover för att köra igång,  
men kan starta 1 till 80 prov allteftersom de kommer till laboratoriet.

Att arbetsgången på laboratoriet avsevärt kan förenklas.

Att eget PCR laboratorium inte behövs för den här robottekniken.

Att kontamination är i princip reducerat till noll med vårt system.

behöver inte vara större än så här
Vet du att vi i dag kan leverera alla dessa realtids 

PCR testerna på en och samma plattform?

Ditt laboratorium  

Och:

VRE

GBS

Bcr-abl

CT/NG 

HPV

HIV VL 

HCV VL

ESBL Carba-R

MRSA

C. difficile

Factor II/V

Trichomonas

Enterovirus

Norovirus

Flu/RSV

MTB med RIF resistens

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


