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Våren är här på riktigt, äntligen, som vi har väntat. 
Vitsipporna står i full blom likt ett vitbeklätt täcke som 
inbjuder till utflykter i naturen med familj och vänner. 
Solljuset är efterlängtat och vi behöver det verkligen. 

Många av oss i Sverige, kanske de flesta, har brist 
på D-vitamin, vitaminet som tros göra oss piggare och 
friskare. D-vitamin bildas i huden då solen lyser på 
oss, framför allt mitt på dagen då solen är som star-
kast. Forskning talar för att D-vitaminbrist spelar roll 
i många olika sjukdomar 
som infektioner, depres-
sioner, cancer, benskör-
het, och övervikt. Vi ger 
våra småbarn D-droppar 
som vitamintillskott med 
avsikt att stärka skelettet. 
Personer med benskör-
het rekommenderas extra intag av D-vitamin och då 
särskilt i kombination med kalcium. Intressant är att 
D-vitamin tycks ha en funktion i skyddet mot cancer, 
flera studier påvisar detta, men även inverkan på vårt 
humör, vi blir gladare och piggare. En billig medicin 
för oss vårtrötta är helt enkelt att vistas med bar hud i 
solen regelbundet i 15-30 minuter utan solkräm bero-
ende på hudtyp. 

Vill du testa vilken hudtyp du har så finns meto-
der för det. Jag rekommenderar er att komma till 

Diagnostikforum i Huskvarna 1-3 oktober. Där kom-
mer Magnus Falk, distriktsläkare i Linköping berätta 
hur man med en enkel mätning kan testa sin hud-
typ. Förutom detta inslag i programmet så innehåller 
Diagnostikforum även en stor mängd olika seminarier, 

workshops, nätverksträffar 
samt student- och handle-
darforum. Dessutom har 
vi utställare på plats som 
vill visa just dig vad de 
har att erbjuda.  Besök vår 
webbsida www.diagnostik-
forum.se och titta på pro-

grammet. Där kan du även anmäla dig och gör du det 
före den 21 juni så blir avgiften lägre.

Den 15 maj hade IBL årsmöte. Det var ett ovanligt 
välbesökt årsmöte med aktiva, diskussionsbenägna 
medlemmar. Många goda förslag och idéer framkom 
kring IBL:s verksamhet som vi ska förvalta väl. Jag 
tillträdde som ordförande och Agneta Colliander som 
vice ordförande för kommande två år. Ny ledamot 
är Ann-Sofie Källman. Ulla-Britt Lindholm och Anna 
Bremer lämnade styrelsen och jag passar på att tacka 
er för era insatser. Nya styrelsen startar sitt arbete 
med strategimöte i augusti.

 
Jag önskar er trevlig läsning!

”Under årsmötet framkom 
det många goda förslag och 
idéer kring IBL:s verksamhet 

som vi ska förvalta väl.”
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Nationell normering av klinisk 
mikrobiologis utbudskataloger 
med NPU-systemet som grund

Remissblanketter och elektroniska utbuds-
kataloger från kliniskt mikrobiologiska 
laboratorier är sinsemellan helt olika upp-
byggda med lokala traditioner som grund 
för utformning och struktur på informa-
tionen. Någon form av nationell norme-
ring vore att föredra. Det är viktigt att veta 
exakt vilka analyser som är beställda och 
utförda, vilka resultat analyserna har gett 
och att medicinska kommentarer hanteras 
korrekt. När man behöver jämföra resultat 
från olika laboratoriesystem är risken stor 
att det blir fel. Provsvar från olika labora-
torier samlas i gemensamma databaser 
och presenteras i ett användargränssnitt 
för en vårdgivare vid en tidpunkt. Exempel 
på det är den Nationella patientöversikten 
(NPÖ) där information från patientjourna-
ler inklusive läkemedelsjournal och labo-
ratoriesvar från alla anslutna vårdgivare i 
hela Sverige ska vara.

Utbudskatalogens utformning  
är viktig
Patientsäkerheten ställer kvalitetskrav på 
det laborativa arbetet men även krav på 
informationshantering inom laboratorier.

Att bearbeta utbudskatalogers innehåll 
på ett strukturerat sätt från de ca 20 kli-
nisk mikrobiologiska laboratorier i Sverige 
är en utmaning. En och samma analys/

fynd/ komponent kan vara betecknad med 
olika termer. För att en dator ska kunna 
tolka det krävs det en kopplingstabell. 
Kopplingstabellen som en lösning kan 
var en del av den tekniska plattformen 
eller informationsmodellen men det finns 
stora patientsäkerhetsrisker. När tabel-
lerna fylls på med nya kopplingar mellan 
olika analystermer krävs det stor sak-
kunskap i klinisk mikrobiologi. En sådan 
tolkningstabell bör därför vara uppbyggd 
enligt en standard. 

Terminologi för utbudskataloger
Med denna bakgrund är frågan hur 
utbuds katalogen bör vara uppbyggd.  
Vad som behövs är representation av egen-
skaper hos verkligheten med en relevant 
och standardiserad terminologi och norm-
enklatur, anpassad för den vetenskap som 
det gäller.

Terminologi för 
egenskapsbeskrivning
För att kunna beskriva och standardisera 
laboratoriesvar från medicinska labora-
torier utifrån samma vetenskapliga och 
filosofiska grunder som beskrivning och 
mätningar av storheter inom kemi och 
fysik har IFCC (International Federation 
for Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine) och IUPAC (International Union 
of Pure and Applied Chemistry) sedan 1995 
arbetat för att bygga upp ett logiskt nom-
enklatursystem. Grundläggande idé är den 
ovannämnda, nämligen att representation 
av egenskaper hos verkligheten bör beskri-
vas med termer och syntax såsom de 
utarbetats inom de andra vetenskapsom-
rådena (= metrologi). Samt för det andra att 
med de så representerade egenskaperna 

ges förutsättningar för entydig elektronisk 
transmission av medicinska laboratori-
eundersökningars resultat mellan olika 
IT-system. Specifika egenskaper som mäts 
eller observeras hos patienter tilldelas 
unika NPU-koder. NPU-systemet finns på 
svenska och handläggs i Sverige av Equalis 
i samarbete med Svenska läkaresällska-
pets sektioner för medicinsk mikrobio-
logi, klinisk kemi, klinisk immunologi och 
transfusionsmedicin. 

Inom klinisk mikrobiologi finns det 
hundratals egenskaper som skall mätas 
eller observeras. Varje egenskap består i 
NPU av 3 parametrar och en standardsyn-
tax; system, komponent, egenskaps-
lag. Systemet är patienten (eller del av 
patienten), komponent är en definierbar 
del av systemet som kan vara en kemisk 
substans som kan mätas numeriskt eller 
bakterier och virus som endast kan obser-
veras genom t.ex. odling. Egenskapslag 
är det som mäts hos komponenten, till 
exempel dess antal, koncentration eller 
massa. I vissa undersökningar är mätning 
av en komponent inte aktuell, utan kate-
gorisering av komponenten är syftet med 
undersökningen. NPU-systemet bygger 
således på ett realistiskt filosofiskt grund-
perspektiv om vad laboratorieanalyser 
representerar. 

Utbudskatalogstermers relation 
till IT-systems interna koder 
samt remissvarstermer
I analysflödet för klinisk mikrobiologiska 
undersökningar är relationen mellan 
utbudskatalogstermer och analysresultat 
samt svarsrapport inte nödvändigtvis 1 
till 1. Jämfört med andra undersökningar 
t.ex. de flesta analyser inom klinisk kemi 

Laboratorieenheter har alltid 
haft remissblanketter och 
även webbsidor med infor-
mation om provtagning. 
Här definieras vilka analy-
ser som kan beställas men 
även information kostnad, 
transport och svarsrutiner. 

Artikel är en omfattande bearbetning och förkortning av examensarbete, 
Biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp vid Linköpings universitet.
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Nominalskala

1-n egenskaper?

Egenskap A, F, Ö 1-n egenskaper?

Egenskap 1,5, 48, 78

Objekt 8 relevant och bearbetas vidare

Till svar
Ev. kommentar

Till svar
Ev. kommentar

Svar
Ev. kommentar

1-n objekt ? =5

n

8

Figuren skiljer på tre viktiga kontexter och 
registernivåer för termer;

• Referenskoder för egenskaper; NPU-
koder, SWE-koder som är uppbyggda 
med samma syntax som NPU-koder 
men som inte har internationellt 
status och lokala koder som endast 
används på något/några laboratorier.

• Interna koder i produktionssystemen 
på laboratoriet och laboratoriets 
masterdatabas.

• Koder för utbudskatalogen.

Utbudskatalogen och dess koder blir 
genom detta synsätt fristående från refe-
renskoderna och produktionskoderna 
men referens- och produktionskoderna 
kan kopplas samman med koderna i 
utbudskatalogen, något som är önskvärt 
men inte alltid möjligt. Ofta är utbudska-
talogens termer inom klinisk mikrobiologi 
aggregeringar av egenskapsrepresenta-
tioner enligt någon kontextuellt beroende 
logik. 

Detta d.v.s. nominalskaleproblemati-
ken och granulering i presentationen av 
en egenskap är inget man kan komma 

ifrån, utan laboratoriesystem och kom-
munikationsstandarder måste sträva efter 
att anpassas sig till.  I NPÖ-projektet har 
därför en informationsmodell för klinisk 
mikrobiologi tagits fram för brukargrup-
pen för klinisk mikrobiologis räkning som 
huvudsakligen bygger på representatio-
nen i figur 2.

Genom att egenskapsbeskrivningar 
görs till basen för laboratoriemedicinsk 
terminologi (NPU koder och syntax) ska-
pas möjligheter till ett konstruktivt och 
systematiskt nationellt normeringsarbete. 
På samma sätt som det blir lättare när man 
har ett gemensamt rikstäckande språk, 
blir det lättare att ha samma ord och term 
på en och samma analys. 

En gemensam svensk 
utbudskatalog är önskvärd
När vi studerade remissblanketter och vär-
derade de termer som används lokalt på 
de olika laboratorierna för bakomliggande 
begrepp blev det uppenbart att begrepps-
bildningen inte följde en tydlig mall eller 
teori varför analystermerna istället av 
oss sorterades genom en enkel intuitiv 
kategori- och granularitetsanalys. Basen 
för denna var likheter med egenskaper 
enligt NPU-kodverkets definitioner och 
dess definierade skaltillhörighet.

Kategoriseringens grunddimensio-
ner tolkades genom ett antal frågor och 
remissblankettens (”utbudskatalogens”) 
begreppsliga innehåll kunde nu delas i 
fem olika typer avseende skalnivå:

Undersökningar med ett mätvärde 
som resultat, på en skala där en nollpunkt 
är definierad, och med likstora intervall, 
”kvot-skala”.

Undersökningar med ett mätvärde 
som resultat, där en nollpunkt inte är 
definierad eller är godtyckligt definierad 
och intervallen mellan två värden är lika 
stora, ”intervall-skala”. 

Undersökningar med ett värde som 
resultat som kan rankas enligt storlek, 
”ordinal-skala”.

Resultat på nominalskale nivå, 
benämningar efter ett visst klassifice-
ringssystem men utan inbördes storhet 
(t.ex. bakterienamn). 

Resultat som redovisas som ett rent 
fritext.

Undersökningarna i vårt material 
visade sig ibland vara presenterad som 
en enstaka analys och ibland ingår de i 
ett paket av analyser. 

Figur 1. En begränsad del av verkligheten (representerad som en oval i flödesschemat 
med 5 identifierbara objekt) som undersöks på nominalskalenivå enligt en remissbegäran. 
Flödesschemat är typiskt för exempelvis sårodlingars arbetsgång. Analyssvaret blir inte ett värde, 
utan en utlåtande (=svar) där de intressanta fynden och deras egenskaper förklaras, och de icke 
relevanta nämns inte. Undersökningar på högre skalnivå resulterar i utlåtanden som har samma 
syntax och terminologistruktur som de flesta utlåtande inom klinisk kemi har.

med resultat i form av mätvärde är det 
vanligt inom kliniskt mikrobiologi med 
observationer på nominalskalenivå.

 Problematiken kan åskådliggöras med 
följande exempel: Remittenten skickar ett 
provmaterial och har en öppen frågeställ-
ning. Resultatet är antingen avsaknad av 
bakterier (vilket kan vara lika viktig som 
fynd av bakterier) eller namn på en till 
flera bakterier/ svampar. Ofta specificerar 
man även för egenskaper som är av klinisk 
betydelse,  som känslighet för antibiotika. 

Figur 1. exemplifierar schematiskt en 
del av en verklighet som undersöks t.ex. 
odling av ett insänt prov.  En eller flera 
komponenter påträffas, av dem är en eller 
flera kliniskt intressanta, vidare undersök-
ning visar vilka egenskaper komponen-
terna har. En eller flera av egenskaperna 
har klinisk betydelse, inte så sällan måste 
de kommenteras.

Detta är en av svårigheterna i informa-
tionsflödet till och från laboratorie-
system eftersom en relativt komplex 
informationsmodell krävs. Ett försök till 
att beskriva utbudskatalogens termers 
relation till viktiga register med ter-
mer för den laboratoriemedicinska pro-
duktionen av analyssvar görs i figur 2.  

VETENSKAP 
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De medicinskt motiverade analys-
paketen har olika logiska orsaker.  
Ett exempel kan vara Legionella pneumop-
hilia DNA som på 2 av 5 laboratorier har 
presenterats som ”Nedre luftvägsprov” 
och ”Luftvägsblock”(även andra luftvägs-
patogener ingår i paketet) det vill säga 
separata fristående komponenter som inte 
har något samband med varandra förutom 
att de ger liknande symptom. På de övriga 
3 laboratorierna är Legionella pneumophi-
lia DNA presenterad som en ”singelana-
lys” och då med 3 olika namn: Legionella 
pneumophilia DNA, Legionella DNA och 
Legionella PCR. Utbudskatalogstermer för 
beställning av odlingar, utgår från 2 olika 
beställnings- och odlingsstrategier. Man 
söker specifikt efter eller vill utesluta när-
varo av en bakterie i ett provmaterial. I 
andra odlingar, odlar man för att se vilka 
bakterier som finns i provmaterialet. Man 
har en mer öppen frågeställning och vill få 
fram alla patogena bakterier som kan tän-
kas finnas i provmaterialet. 

En strukturerad termhierarki 
En termhierarki som fångar alla kända 
dimensioner skapades; egenskap, tri-
vialnamn samt förslag till utbudskata-
logstermer.  Denna termhierarki går från 
internationellt vedertagna egenskaps-
beskrivningar (NPU-koder) via delvis 
accepterade svenska trivialnamn till 
mer komplexa utbudskatalogtermer med 
tydliga IT-strukturmässigt hanterbara 
samband.

Att hitta terminologiskt genomarbe-
tade kategorier som kan användas för att 
skapa rikstäckande och gemensamma 
utbudskatalogtermer för alla laboratorier 
är nog inte lätt men mycket önskvärt. 
Ett första steg torde vara att sträva efter 
gemensamma utbudskatalogstermer för 
likadana analyser (egenskaper) i största 
möjliga utstäckning. Vi har försökt 
belysa de många aspekter som måste 
vägas samman för att skapa en ”kärna” 
av möjliga utbudskatalogstermer som 
kan överenskommas mellan svenska 
kliniskt mikrobiologiska laboratorier för 
användning i en på nationell nivå norme-
rad utbudskatalog. De medicinska, tek-
niska, ekonomiska och administrativa 
vinsterna skulle sannolikt vara mycket 
stora. 

Trots beskrivningar av analyserna på 
de undersökta laboratoriernas hemsidor, 
kunde vi inte alltid med säkerhet säga 
vilken egenskap (motsvarande en NPU 
kod) det gäller. Slutsatsen man kan dra är 
att ingen av de studerade laboratoriernas 

remissblanketter och/eller elektroniska 
utbudskataloger uppvisar en välgrundad 
strukturerad terminologi.

Diskussion
I vår explorativa studie har vi för-
sökt tolka fenomen i sin rätta kontext. 
Utbudskatalogen som fenomen är en del 
av klinisk mikrobiologi, som är en del 
av laboratoriemedicin som i sin tur är 
del av ett sjukhus och en stad, som är en 
mänsklig samhällsform. Man kan säga att 
analysen finns i 4 olika miljöer; utbuds-
katalog, beställningssystem, laboratoriets 
IT-system, mottagare svarssystem (som 
kan vara samma som beställningssystem). 
Vid en förändring av en analysmetod på 
laboratoriet krävs det ibland ändringar 
i hela kedjan, och ibland räcker det att 
ändra i ett system.

Ett viktigt problem när det gäller 
mikrobiologiska utbudskataloger är att 
bestämma sig vilken granuleringsnivå 
man ska ha. Mänskliga kroppen är det 
system vi utför våra undersökningar på, 
men det är sällan tillräcklig. Hur finför-
delat vill man dela analyserna? Framför 
allt är antalet system (t.ex. uttryckt som 
provtagningsmaterial och lokalisation) 
som i praktiken skall undersökas oänd-
ligt och någon form av överenskommelse 
mellan de olika laboratorierna behö-
ver göras för att antalet NPU-koder inte 
skall bli oändligt. Här finns plats för en 

nationell svensk normering för de mest 
frekventa systemvarianterna. 

Man kan fråga sig om det är möjligt att 
normera utbudet i svenska klinisk mik-
robiologilaboratoriers utbudskataloger. 
Beställning och remissvar är ju konversa-
tioner mellan mäniskor även om de pas-
serar genom flera IT-system.

Erfarenheter från hur svenska klinisk 
virologiska laboratorier under en lång 
följd av år har förmått att på nationell 
bas överenskomma hur ett stort antal 
virologiska analyspaket kan se ut är 
dock inspirerande. För klinisk bakteriolo-
giska laboratorier har utvecklingen mot 
nationell normering ännu inte börjat. 
En bidragande orsak torde finnas i kom-
plexiteten i informationsmodeller som 
tillvaratar alla delar av bakteriologins 
representationsbehov. NPÖ-projektets 
informationsmodell för klinisk mikrobio-
logi torde vara en framkomlig väg. 

Sepideh Kamrani 
Biomedicinsk analytiker, Vårdhygien, 
Landstinget i Östergötland, Linköping

Urban Forsum 
Professor/överläkare emeritus,

Institutionen för klinisk och experimentell  
medicin, klinisk mikrobiologi, 

Linköpings universitet

NPU

SWE

Lokal 
kod

Utbudskatalog

Produktion LIS

Produktion LIMS
masterdatabas koder

Remisss och 
svarssystem

Laborerande enhetskoder för 
verklig produktion

Figure 2. Utbudskatalogens beroende av referenskoder och produktionskoder. I förslaget har det 
tekniska IT-systemets masterbaskoder en relation till referenskoderna, utbudskatalogens koder, 
underliggande produktionssystems koder och utgör basen för att producera laboratoriesvar.
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Fallbeskrivning

Habituella aborter och ärftlig 
kromosomavvikelse

Antons karyotyp: 46, XY, t (5;13). Manlig karyotyp med 46 kromosomer. Avvikande: Balanserad 
reciprok translokation mellan kromosom 5 och 13. 

På laboratoriet odlas Antons och Annas 
helblod med en metod där T-lymfocyterna 
stimuleras till celldelning med hjälp av 
phytohemagglutinin. Därefter tymidin-
behandlas cellerna som gör att dessa 
synkroniseras i S-fasen i cellcykeln. 
Tymidinlösningen tvättas bort och där-
med hävs blockeringen och cellerna kan 
gå vidare i cellcykeln. Kromosomerna 
fångas sedan upp i metafas efter tillsats av 
colcemid. För att utvinna kromosomerna 
från cellerna behandlas de med en hypo-
ton kaliumkloridlösning där osmotisk 
verkan gör så att vätska tas upp i cellerna. 
De fixeras sedan med en metanol- och 
ättiksyrablandning. Vid pipettering till 
objektglaset spricker cellmembranet och 
kromosomer i metafas sprids ut och kan 
urskiljas mikroskopiskt. 

Glasen färgas och fotograferas. 
Metafasbilderna förs sedan över till ett 
analysprogram som heter Ikaros. Analysen 
är subjektiv och utförs av biomedicin-
ska analytiker. Analysprogrammet är ett 
verktyg för att lägga upp karyotyper och 
underlätta jämförelse av kromosomernas 
bandmönster. Eftersom analysen är sub-
jektiv analyseras varje patient alltid av 
två biomedicinska analytiker. Beroende 
på frågeställningen analyseras olika antal 
metafaser.  En läkare bedömer därefter 
analysen tillsammans med eventuella kli-
niska symtom.

Vid kromosomanalys av Anton hit-
tar man en ombyggnad av kromoso-
merna, en så kallad balanserad reciprok 

Paret Anton och Anna blir 
utredda på grund av uppre-
pade missfall. Ett blodprov tas 
från var och en och skickas 
tillsammans med remiss till 
Klinisk Genetik på Karolinska 
Universitetslaboratoriet. 
Frågeställningen är habituella 
aborter (upprepade miss-
fall), och inget tidigare fall i 
släkterna har uppdagats.

translokation mellan kromosom 5 och 13. 
En bit av den långa armen på kromosom 
5 sitter på den långa armen på kromosom 
13 och vice versa. Denna typ av translo-
kation ger inga symptom eftersom den 
är balanserad, dvs allt genetiskt material 
finns i rätt antal kopior. Anna har en nor-
mal karyotyp. Man konstaterar att Antons 
translokation är den bakomliggande orsa-
ken till parets upprepade missfall och 
erbjuder paret PGD (preimplantatorisk 
genetisk diagnostik) för att slippa fler upp-
repade missfall eller riskera att få ett barn 
som är bärare av en obalanserad translo-
kation. Vid en obalanserad translokation 
kommer det att saknas genetiskt material 
från den ena kromosomen, och finnas 
extra material från den andra, vilket kan 
leda till mer eller mindre symptom som t 
ex utvecklingsstörning samt olika typer av 
missbildningar.

Frågan är om denna balanserade trans-
lokation är nedärvd, d.v.s. har Anton 
ärvt translokationen från någon av sina 
föräldrar? Och om någon av dem har 

translokationen, kan då någon av Antons 
två bröder ha ärvt den?  Till att börja med 
erbjuds Antons föräldrar samma analys 
som Anna och Anton erbjudits vilket de 
tackar ja till. Hos Antons pappa finner 
man samma balanserade translokation 
och därmed kan man konstatera att trans-
lokationen är nedärvd. Nästa fråga är då 
om bröderna bär på translokationen så de 
erbjuds samma analys. 

Denna utredning är en typisk missfalls-
utredning som görs på Klinisk genetik. Par 
med tre eller fler missfall kan erbjudas en 
kromosomanalys.   Oftast hittar vi ingen 
avvikelse men i ca 2-4 % kan fall som detta 
exempel förekomma, vilket kan få stora 
konsekvenser för både patienten själv och 
familjen.  

Nathalie Asperén & 
Marlene Lindskog

 Leg. Biomedicinsk analytiker
Klinisk Genetik, sektionen för konsti-

tutionella kromosomavvikelser

Namnen i fallbeskrivningen är fingerade.

VETENSKAP 
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Nytt & Noterat

 –   Många gör det av eget intresse men 
det kan också vara en del i ackrediterings-
processen där det genomgångna provet 
är ett bevis på personalens kompetens 
inom området, säger Helene Johansson, 
leg. biomedicinsk analytiker på Klinisk 
kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Godkänt prov i hematologi 
är ett kompetenskvitto 

För åttonde året i rad fick lan-
dets biomedicinska analytiker 
chansen att bevisa sin kom-
petens i morfologisk bedöm-
ning av blodceller. Hittills 
har totalt 100 biomedicinska 
analytiker genomgått provet 
som anordnas av Equalis.

Koncentrerade biomedicinska analytiker tittar på blodutstryk.

och ordförande i Equalis expertgrupp för 
hematologi. 

Intresset för examination i morfologisk 
bedömning av blodceller är stort och i år 
räckte inte antalet platser till alla anmälda. 

Hematologiprovet består av en mik-
roskoperingsdel, skriftliga frågor samt 
klassificering av digitala bilder. Under 
genomgången av de rätta svaren får del-
tagarna även en inblick i betydelsen av 
rapporterade fynd för kliniker. 

Zahra Cherri, leg. biomedicinsk analy-
tiker från Klinisk kemi i Sundsvall ville 
själv göra provet och fick förfrågan bevil-
jad av chefen.

 – Det är roligt och lite svårt, säger hon 
om förmiddagens delmoment. 

Gemensam svensk 
biobanksstruktur
Arbetet med att skapa en 
gemensam svensk bio-
banksstruktur, till nytta för 
både forskningen och sjuk-
vården, har pågått i över ett 
år. Nu har projektgruppen 
som har utsetts av Sveriges 
kommuner och landsting, 
SKL, samt Vetenskapsrådet, 
VR, sammanställt en rapport 
som utgör det första steget i 
utvecklingen av en nationell 
struktur för biobanker. 

En gemensam biobanksstruktur kom-
mer att generera både ny kunskap och 
bättre vård. Dessutom är den av stor 
vikt om svensk biomedicinsk forsk-
ning och vård ska kunna behålla sin 
framstående position internationellt. 

I rapporten har representanter 
från biobanker, sjukvården och forsk-
ningssidan ringat in ett par arbetsom-
råden för att möjliggöra en enhetlig 
biobanksstruktur.

Projektgruppen föreslår en nationell 
standard för provhantering som bland 
annat omfattar en standardisering av 
olika krav vid insamling av prov samt 
dokumentation om provets kvalitet. 

Vidare pekar rapporten på beho-
vet av regionala organisationer med 
en central samordning på nationell 
nivå både när det gäller förvaltning 
och finansiering. I rapporten lyfter 
projektgruppen även betydelsen av 
en kommunikationsplan där fokus 
ska ligga på nyttan av en gemensam 
biobanksstruktur som förbättrad 
forskning, hälso- och sjukvård och 
läkemedel.  

Nu ska SKL och VR tillsammans 
diskutera hur arbetet ska fortsätta. 
Idag finns omkring 600 biobanker 
registrerade i Sverige och mer än 
hälften av dessa hanteras av lands-
tingen. Varje år utökas provmäng-
den i biobankerna med 3-4 miljoner 
biobanksprov.

Foto: Helene Johansson

Kan du gissa cellen?

Rätt svar på sida 34.

Glad sommar
önskar Laboratoriet
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Biomedicinska analytiker och laborato-
rieingenjörer på Klinisk mikrobiologi, 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 
har i ett öppet debattbrev riktat stark 
kritik mot sjukhusets lönepolicy. I bre-
vet ifrågasätter de löneskillnaderna som 
existerar mellan personalen som i många 
år har arbetat på avdelningen samt de 
nyanställda.  

Leg. biomedicinsk analytiker Mario 
Valenzuela skriver i brevet som har skick-
ats till ansvariga chefer på sjukhuset samt 
ett flertal tidningar som Expressen, Metro 
och Aftonbladet:

”De nyanställda har såklart en rättvis lön med 
tanke på yrkeserfarenhet och den universitets-
examen vi alla har. Vi vill att våra löner kommer 
upp i samma nivå. 

Lönepolicy på 
Karolinska får kritik

Många av oss har jobbat på klinisk mikrobiologi 
i många år och har varit med om en hel del effek-
tiviserings- och förbättringsprocesser vad gäller 
våra metoder och arbetssätt. Våra arbetsin-
satser har varit en mycket viktig del i att klinisk 
mikrobiologi är lönsam för landstinget, LEAN-
effektiv och inte minst konkurrenskraftig i en tid 
där privata laboratorier blir allt fler och större.  

Utan oss hade det varit omöjligt att utbilda 
de nyanställda, personalomsättningen på enhe-
ten Virus Solna var över 14 % och Bakteriologi 
Solna ca 16 % år 2012. Varför tar ni inte hand 
om personalen som VILL vara kvar och visar 
uppskattning? 

Vi är trötta på standardsvaret ”vi jobbar på 
det”! Vi kräver konkreta svar på vad som görs 
och resultaten på det ni ”jobbar på”!” 

Foto: Pia Östensson, Naturhistoriska 
riksmuseet

Antalet förstahandsansökningar till lan-
dets biomedicinska analytikerprogram 
har i år ökat till 779 sökanden jämfört med 
fjolårets 608. Alla utbildningssäten, med 
undantag för Karlstads universitet, har i 
år fått en ökning av förstahandssökanden. 

Den största ökningen står Malmö hög-
skola för, där antalet sökande har ökat 
med 70 % - från 60 till 102 som har bio-
medicinska analytikerprogrammet som 
sitt förstahandsval. Även utbildningen vid 
Högskolan i Jönköping har fått betydligt 
fler sökanden än året innan.  Inriktningen 
laboratoriemedicin hade 18 fler sökanden i 
år – en ökning på 56 %.

Söktrycket till 
utbildningarna har ökat

En undersökning från Stockholms 
läns landsting visar att var femte 
blodgivare ger blod på betald arbets-
tid. Samtidigt är många av dessa 
osäkra på vilka regler som gäller från 
arbetsgivarnas sida. Undersökningen 
visar också att 76 % av de tillfrågade 
blodgivarna önskar att det vore tillåtet 
att besöka blodcentralen på arbetstid.

 – Att låta sina anställda ge blod 
på betald arbetstid är ett sätt att bidra 
till ett välfungerande samhälle och 
arbetsgivare bör se det som en del 
av sitt arbete med socialt ansvars-
tagande. Vi är övertygade om att 
antalet blodgivare skulle öka om 
fler arbetsgivare uppmuntrade sina 
anställda att ge blod, säger Lottie 
Furugård, kommunikationsansvarig 
för Blodcentralen i Stockholm i ett 
pressmeddelande. 

Oklara regler för 
blodgivare 

Detta kan jämföras med år 2012 då 
de största utbildningsorterna, Göteborg 
och Stockholm, stod för merparten av 
ökningen.
När det gäller söktrycket är det Karolinska 
institutet, både inriktningen för klinisk 
fysiologi och laboratoriemedicin, tätt följd 
av Högskolan i Jönköping, inriktning kli-
nisk fysiologi, och Linköpings universitet 
som ligger i topp. Deras utbildningar har 
fler än två sökande per utbildningsplats. 
Lägst söktryck har utbildningen i Umeå 
samt den klinisk fysiologiska inriktningen 
i Örebro med mindre än en förstahandssö-
kande per plats.

Regeringen satsar på 
pollenverksamheten
Totalt kommer regeringen att inves-
tera 1,3 miljoner kronor på pollen-
mätningsstationer. Med dessa pengar 
ska Naturhistoriska riksmuseet finan-
siera pollenstationerna i landet. En 
del av dessa drivs i landstingens regi 
där laboratoriemedicin ansvarar för 
pollenprognoserna. 

Verksamheten är väldigt värdefull 
och prognoserna efterfrågas i stor 
utsträckning av pollenallergiker som 
utgör 25 % av befolkningen. Totalt har 
Sverige 17 stycken pollenstationer 
samt en referensstation, placerade 
runt om i landet.

Biomedicinsk analytiker-pin
IBL:s nya pin för biomedicinska analytiker kommer 
snart att finnas till försäljning på ibl:s hemsida.

www.ibl-inst.se

NYTT & NOTERAT
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Strax utanför Uppsala hittar man Sveriges 
enda Universitetsdjursjukhus och dess Klinisk 
kemiska laboratorium med hög veterinär-
medicinsk kompetens. Laboratoriepersonalen 

träffar inte de sjuka djuren men enligt remisserna är 
majoriteten av patienterna hundar, katter och hästar.

 – Men vi får prover på alltifrån halsbandsflugsnap-
pare till elefanter. Det kommer prov från djurparker 
och en del udda sällskapsdjur. Dessutom får vi forsk-
ningsserier både från Sveriges lantbruksuniversitet 
och Uppsala universitet och då är det vanligtvis prov 
från kor, hästar, grisar, möss och råttor, berättar Inger 
Lilliehöök, chefsveterinär på laboratoriet för Klinisk 
kemi. 

De många olika djurslag, vars prover analyseras på 
laboratoriet, kräver också vissa metodanpassningar. 
På veterinärsidan ska varje enskild metod utvärderas 

specifikt för varje typ av djur. Exempelvis har instru-
mentet för hematologiprover ett veterinärprogram 
där inställningarna kan ändras beroende på från vil-
ket djur blodet kommer. Nackdelen är att många av 
instrumentens larm, som registrerar avvikande vär-
den på humanprover, fungerar sämre när det kommer 
till djurprover. 

 – Det krävs väldigt mycket av våra biomedicinska 
analytiker som kan titta på plottarna och göra bedöm-
ningar huruvida det här provet har gått in och instru-
mentet har gjort en bra indelning och identifierat rätt 
saker. Sedan gör vi blodutstryk på alla prover och tittar 
om det finns omogna leukocyter, toxiska förändringar 
på neutrofiler, tumörceller och olika infektionsorga-
nismer. Vi lägger mycket fokus på morfologi 
av den röda blodbilden vid anemiutredningar. 
Hundar som är det vanligaste djuret med 

TEMA: Veterinärmedicin
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Universitetsdjursjukhuset 
Klinisk kemiska laboratoriet 

Nästan som ett 
laboratorium för 
humanprover

Oftast drabbar samma sjukdomar både människor och djur. Skillnaden är inte 
heller stor när det kommer till metoderna som laboratoriet använder för analys av 
prover från djur. Men det gäller att komma ihåg en hel del djurslagspecifika regler 

som provernas hållbarhet, referensvärden och relevanta parametrar. 

Text: Jasenka Dobric 
Foto: Jasenka Dobric & Dreamstime
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 Instrumentet för hematologiprover 
har ett veterinärprogram där 
inställningarna kan ändras 
beroende på från vilket djur  

blodet kommer.
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anemi har helt andra orsaker till anemi än 
en människa, så man tittar på helt andra 
saker än vad man är van vid från human-
sidan. Till exempel, detta med järnbrist, 
som är jättevanligt hos människor, ser vi 
väldigt sällan hos hund, katt och häst, för-
klarar Inger Lilliehöök.

Andra regler på veterinärsidan 
I vissa fall fungerar dock analyserna fram-
tagna för humanprover alldeles utmärkt 
på alla djur. Det gäller serumkemianaly-
serna och vissa proteinanalyser.

 – Serumkemianalyserna är det minst 
problematiska och analyser av vissa pro-
teiner som exempelvis progesteron som är 
ett väldigt konserverat protein, kan utföras 
på alla möjliga djurslag med den human-
metoden vi har, berättar Inger Lilliehöök. 

Många av laboratoriets biomedicinska 
analytiker hade redan arbetslivserfaren-
het från ett kliniskt kemisk laboratorium i 
bagaget innan de började arbeta på veteri-
närsidan. En av de stora skillnaderna är att 
alla tidsbestämmelser inte är lika strikta 
när man arbetar med djurprover. Även om 
en del parametrar ändrar sig lite vid förva-
ring kan värdena vara till hjälp för diagnos 
hos ett sjukt djur när alternativet är inget 
svar alls. 

 – Vi får mycket skickade prover hit som 
ligger på posten någon dag och vi tittar på 
det mesta. Veterinärerna kanske inte alltid 
får ett exakt svar men vi försöker ge dem 
ett hum i alla fall. Diffar på humansidan 
ska göras inom några timmar till exempel 
men vi har inte lika strikta regler på det 
sättet här, säger Gabriella Hallbrink-Ågren, 
leg. biomedicinsk analytiker. 

Och även om det mesta är likt i arbe-
tet med både djur- och humanprover 
för en biomedicinsk analytiker finns det 
en del extra regler att komma ihåg på 
veterinärsidan. 

 – En standard är att vid hemolys i ett 
humant serumprov så ska man aldrig köra 
kalium, men på hund så fungerar det för 
deras erytrocyter innehåller inte mer 
kalium än vad det är i serum. Medan på 
häst så fungerar inte det. Hållbarheten kan 

variera på olika djurslag, nivåerna i vad 
som är normalt och onormalt och vissa 
parametrar är helt ointressanta på vissa 
djurslag och väldigt intressanta på andra, 
förklarar Inger Lilliehöök.

Veterinärmedicin på uppgång
Vilka analyser som laboratoriet ska erbjuda 
styrs av efterfrågan. Inger Lilliehöök berät-
tar att det är sällan en metod utvecklas på 
plats och det vanligaste är att man väljer 
en befintlig metod, godkänd och tillgänglig 
för humanprover. 

 – Sedan utvärderar vi om metoden 
även fungerar för det djurslag och syfte 
som vi hoppas kunna använda den för. 
Metoden kan även vara beskriven av andra 
eller kanske kan det till och med finnas 
färdiga reagenser för till exempel hund 
som man kan ta hem. Men man lägger 

Inger Lilliehöök, chefsveterinär på laboratoriet för Klinisk kemi.

”Man gör mycket mera avancerade saker än vad 
man gjorde för tio, tjugo år sedan. Så efterfrågan 

på diagnostik har ju ökat väsentligt.”
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Klinisk kemiska  
laboratoriet i siffror

• 10 biomedicinska analytiker 
arbetar på laboratoriet 

• Ca 90 % av alla prover 
besvaras av biomedicinska 
analytiker 

• Verksamheten omfattar 4 
områden: veterinärmedicinsk 
endokrinologi, klinisk kemi, 
hematologi och cytologi

• Laboratoriet hanterar ca 200 
remisser per dag

naturligtvis mer eller mindre utvärde-
ringsarbete beroende på om det är någon-
ting som är väldigt nytt, då får man syna 
det mer i sömmarna, än om det är någon-
ting som redan är välanvänt.

Och än så länge fortsätter det vete-
rinärmedicinska fältet att expandera. 
Framför allt har specialiseringarna på 
smådjurssidan ökat vilket även påverkar 
diagnostiken.

 – Man kan väl säga så att antalet djur 
inte har ökat men det folk är beredda på 
att satsa och investera i sina djur har ökat. 
Man gör mycket mera avancerade saker 
än vad man gjorde för tio, tjugo år sedan. 
Så efterfrågan på diagnostik har ju ökat 
väsentligt och jag tror att det kommer att 
hålla i sig, vi har inte nått någon gräns 
ännu, säger Inger Lilliehöök.    

Denna pågående trend är även någon-
ting som flera diagnostikaföretag har bör-
jat uppmärksamma. 

 – Det är en stor och oreglerad marknad 
så de behöver inte alltid lägga lika mycket 
tid på att utvärdera metoderna. Det finns 
få regler för veterinärmedicinska metoder 
och det finns ingen möjlighet att kräva att 
det ska vara utvärderat. Så det är någon-
ting man måste göra själv på laboratoriet 
och det gäller att man är medveten om det. 
Annars kan man gå på riktiga nitar, berät-
tar Inger Lilliehöök.

Laboratoriet deltar i externa 
kvalitetsprogram
Det klinisk kemiska laboratoriet är inte 
ackrediterad men kvalitetssäkringen är ett 
ständigt pågående arbete.

 – Förutom apparatkontroller och 
interna kontroller får vi externa kontrol-
ler också. Nu är det inte på alla analyser 
men på de flesta. I princip kör vi minst 
lika mycket kontroller som på humansi-
dan, säger Laila Olsson, leg. biomedicinsk 
analytiker.

Chefsveterinären Inger Lilliehöök tror 
att omfattningen av kvalitetssäkringen 
på veterinärlabb runt om i landet är 
varierande.

 – Det finns nog mycket brister när man 
kommer ut och tittar på de små klinikerna. 
Det finns en del som har det ganska bra 
med kvalitetssäkringen kan jag tänka mig, 
och en del som inte har någonting alls.

Utbildade biomedicinska analytiker är 
sällan anställda på de mindre klinikerna 
där vissa analyser ändå utförs och labora-
toriedelen är ingenting som berörs under 
veterinärutbildningen i någon större 
omfattning.

 – Veterinärerna har ingen sådan 

utbildning utan tanken är att man borde 
ha utbildad personal som biomedicin-
ska analytiker, men det finns inte många 
sådana att tillgå. De flesta har nog folk 
med alla möjliga bakgrunder som jobbar 
åt dem. Och företagen säljer ju instrumen-
ten som att de är jättelätta att använda och 
nischar inte heller in sig för att säga att det 
är jätteviktigt att det körs två kontroller 
varje morgon och att ni ser till att kontrol-
lerna verkligen går in, säger hon. 

På Universitetsdjursjukhuset är ack-
rediteringen av laboratorieverksamheten 
inte aktuell i nuläget.  Det är svårt att ack-
reditera när verksamheten är så komplex.  

 – Hos oss körs en del analyser enligt 
väldigt strikta kriterier men vi har väldigt 
mycket som anpassas utifrån situationen 
och proverna hanteras olika beroende från 
vilket djurslag de kommer ifrån. Men jag 
tror att det skulle gå att ISO-certifiera lab-
bet, avslutar Inger Lilliehöök.

Laboratoriepersonalen träffar inte de sjuka djuren men enligt remisserna är majoriteten av 
patienterna hundar, katter och hästar.
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De senaste decennierna har hälso- och 
sjukvården för djur expanderat kraftigt.  
Vården har blivit allt mer avancerad och 
förändringar i ägarformer pågår i bran-
schen. I översynen av djurens hälso- och 
sjukvård ur ett tioårsperspektiv har 
Jordbruksverket även tittat på resursbeho-
vet av olika yrkeskategorier.

Biomedicinska analytiker är ett behöv-
ligt tillskott inom laboratoriearbetet, skri-
ver rapportförfattaren och veterinären 
Lotta Ternström Hofverberg. Över 20 % 
av de totalt 121 djursjukhus och klini-
ker, som besvarade enkäten, har en eller 
flera biomedicinska analytiker anställda. 
Dessutom uppger 28 kliniker att de inom 
de närmaste tio åren har behov av att 
rekrytera biomedicinska analytiker. Totalt 
rör det sig om 42 nyanställningar. Endast 
ett fåtal kliniker uppger att de planerar att 
anställa laboratoriepersonal som inte är 
biomedicinska analytiker. 

 – Ja, vi ser att det finns behov av 
biomedicinska analytiker inom djurens 
hälso- och sjukvård men i framtiden kan 
jag tänka mig att biomedicinska analytiker 
kommer att arbeta mer med granskning 
och kvalitetssäkring av laboratoriearbetet 
i form av konsultverksamhet. Behovet av 
den kompetensen i framtiden finns, säger 
Lotta Ternström Hofverberg.

Vidare har Jordbruksverket under-
sökt om biomedicinska analytiker som 
arbetar inom djursjukvården ska behörig-
hetsregleras för att tillhöra gruppen djur-
hälsopersonal. Idag hör totalt sex yrken 

Jordbruksverket har, på reger-
ingens uppdrag, gjort en över-
syn av den svenska hälso- och 
sjukvården för djur de närmaste 
tio åren. Jordbruksverket föreslår 
inte en behörighetsreglering av 
de biomedicinska analytiker som 
arbetar inom djurens hälso- och 
sjukvård men detta är ingen-
ting som hindrar yrkesgruppen 
från att utöva laboratoriear-
bete inom veterinärmedicin. 

AV: Jasenka Dobric

till djurhälsopersonalen, bland annat 
legitimerade veterinärer och legitimerad 
djursjukskötare. De övriga yrkesgrup-
perna omfattas av det så kallade behand-
lingsförbudet som hindrar biomedicinska 
analytiker från att ge injektioner eller ta 
biopsiprover på djur. 

 – Det finns en faktisk möjlighet att 
införa ett godkännande så att biomedi-
cinska analytiker ska höra till djurhäl-
sopersonalen då yrkesgruppen har en 
legitimation inom humanvården, förkla-
rar Lotta Ternström Hofverberg.

Men en sådan reglering föreslår inte 
Jordbruksverket i sin rapport. 

 – Möjlighet till godkännande av hum-
anlegitimationsyrken för arbete inom 
djurens hälso- och sjukvård är tänkt som 
en tillfällig lösning för att bota en kompe-

tensbrist. Det är inte lämpligt att reglera 
ett bristyrke inom humansjukvården för 
djursjukvård. Det är inte samhällsekono-
miskt, säger hon.

Trots rekommendationen att inte behö-
righetsreglera yrkesgruppen för arbete 
på djursidan förklarar Lotta Ternström 
Hofverberg att detta inte i någon större 
omfattning kommer att påverka biomedi-
cinska analytiker. 

 – Det finns ingenting som hindrar 
biomedicinska analytiker från att utföra 
laboratoriearbete. Yrkesgruppen är inte 
beroende av det undantag från behand-
lingsförbudet som en reglering innebär. 
De arbetsuppgifterna kan personer inom 
djurhälsopersonalen utföra, berättar hon.  

En annan sak som talar för en behörig-
hetsreglering av biomedicinska analytiker 
som arbetar inom djursjukvården är att de, 
precis som andra yrkesgrupper som inte 
räknas som djurhälsopersonal, står utan 
tillsyn.  Länsstyrelsen har tillsynsansvar 

endast över den behörighetsreglerade 
personalen.

 – Länsstyrelsens uppdrag är riktad 
mot individer men tillhör man inte någon 
av de reglerade personalkategorierna så 
finns det ingen kontrollfunktion. Det finns 
ingen tillsyn över de yrkesgrupperna.

Därför föreslår Jordbruksverket att 
verksamhetstillsyn införs. På det sättet 
skulle kontrollfunktionen omfatta hela 
verksamheter och all dess personal, till 
skillnad mot dagens individtillsyn.

 – Det är rimligare med en verksam-
hetstillsyn för att idag är det många fler 
personer från olika personalkategorier 
som är inblandade i djurvård, säger Lotta 
Ternström Hofverberg.

Inför framtiden behöver hälso- och 
sjukvården för djur även lösa den kom-
petensbristen som förutspås inom 
laboratoriearbete. 

 – Det bästa vore om branschen kunde 
vara självförsörjande. Det är inte lämpligt 
att fylla kompetensbristen inom djurens 
hälso- och sjukvård med ett bristyrke inom 
humansjukvården. I ett vidareperspektiv 
handlar det om att kanske ta fram utbild-
ningar för att fylla en kompetenslucka 
men det är en fråga både för branschen 
och för de ansvariga myndigheterna, säger 
Lotta Ternström Hofverberg.  

Ingen behörighetsreglering för biomedicinska 
analytiker inom djursjukvården

Lotta Ternström Hofverberg tror att biomedi-
cinska analytiker i framtiden kommer att arbeta 
som konsulter med granskning och kvalitetsäk-
ring av laboratoriearbetet inom djursjukvården. 

”Det är inte lämpligt att 
reglera ett bristyrke inom 

humansjukvården för 
djursjukvård. Det är inte 

samhällsekonomiskt.”

Foto: Jordbruksverket
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Arbetet med övervakningen av resis-
tensläget inom veterinärmedicin har 
pågått sedan år 2000.  Detta gör det möj-
ligt att upptäcka resistenstrender vilket 
i sin tur styr de behandlingsrekommen-
dationer som finns och riktlinjer för 
antibiotikaanvändning. 

 – Sverige har en unik ställning bland 
de övriga europeiska länderna med låg 
resistens bland djur. Tittar man på statis-
tiken ser man att stora delar av Europa har 
mycket mer resistensta bakterier, säger 
Annica Landén, biomedicinsk analytiker 
på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 
SVA. 

Hon arbetar med programmet 
Svensk Veterinär Antibiotika Resistens 
Monitorering, SVARM, som omfattas av 
EU-direktiv. Där tittar man bland annat på 
indikatorbakterier E.coli och Enterococcus 
spp. isolerade från friska livsmedelspro-
ducerande djur.

 – Det är EU-kommissionen som 
bestämmer att övervakning av antibioti-
karesistens ska göras, vilka djurslag som 
ska övervakas och vilka bakterier vi ska 
isolera och resistensbestämma. År 2012 

Friska djur, trygga människor
Idag är antibiotikaresistens ett 
globalt problem och hot mot både 
människors och djurs hälsa. På 
Statens Veterinärmedicinska 
Anstalts antibiotikalaborato-
rium arbetar biomedicinska 
analytiker med övervakning och 
rapportering av antibiotikare-
sistens från djur och livsmedel.

Text och foto: Jasenka Dobric

samlade vi prover från slaktkyckling 
och isolerade indikatorbakterier, ESBL 
(Extended Spectrum Beta-Lactamase) och 
Campylobacter som vi sedan resistensbe-
stämde. Alla Salmonella isolat, första isola-
tet från varje besättning, från svenska djur 
resistensbestäms. SVARM-programmet är 
för friska livsmedelsproducerande djur så 
att man kan se trender i resistensmönster 
hos normalpopulationen, säger Annica 
Landén. 

SVA ger ut årliga rapporter där alla de 
olika övervakningsstudierna finns sam-
manfattade. Årets djurslag är mellankal-
var och provinsamlingen, som utgörs av 
grovtarmsinnehåll, från slakterierna hål-
ler på att slutföras.

Men SVARM-programmet rymmer även 
bevakning av resistensläget hos sjuk-
domsframkallande bakterier från lantbru-
kets djur. 

 – Det är vissa saker som återkommer 
från år till år och det är Actinobacillus pleu-
ropneumoniae och Pasteurella spp. hos grisar 
samt Mannheimia haemolytica från gris, nöt 
och får. Vi tittar speciellt på Pasteurella 
multocida för att hålla koll på ifall de bör-
jar bli betalaktamasproducerande och 
än så länge har vi inte hittat några, säger 
Kerstin Ekström, biomedicinsk analytiker 
på antibiotikalaboratorium. 

Värstingen på djursidan
Den bakterien som kanske orsakar mest 
problem på djursidan just nu hos hun-
dar och katter med hudsjukdomar är 
meticillinresistenta Staphylococcus pseu-
dintermedius, MRSP. Under 2012 konfirme-
rades 39 MRSP isolat med PCR för mec-A  
genen på SVA. 

 – MRSP är motsvarigheten till 
värstingen på humansidan, MRSA. Men 
även MRSA har börjat dyka upp hos säll-
skapsdjuren. Om smittspridning mellan 
djur och människor förekommer måste 
undersökas i varje individuellt fall,  
säger Maria Finn, biomedicinsk 
analy tiker. 

Därför är det viktigt att spåra smitt-
spridningsvägen för att kunna vidta åtgär-
der och hindra smittspridningen mellan 
djur och människor. 

Mikrodilution som metod
För övervakning av antibiotikaresisten-
sen hos djur och livsmedel använder sig 
laboratoriet av en spädningsmetod i mik-
roskala, VetMIC, där bakteriesuspension 
tillsätts till en mikrotitterplatta. I dessa 
brunnar finns intorkad antibiotika i olika 
spädningar och antibiotikakoncentratio-
nen i de brunnarna som hämmar en synlig 
växt motsvarar den minsta hämmande 
koncentrationen, MIC.

 – Det som är bra är att vi får direkt ett 
MIC-värde och metoden fungerar bra och 
är repeterbar. Från början utvecklades 
den för att antibiotika för djur inte fanns 
tillgängliga på antibiotikalapparna som är 
vanliga på humansidan. Vi ser faktiskt att 
allt fler övergår till mikrodilution, säger 
Maria Finn.

Även molekylärbiologiska metoder som 
PCR och plasmidöverföringsförsök ingår i 
arbetet med övervakningen av resistens-
trender hos djur. 

Helgenomsekvensering  
om fem år
Europavisionen när det gäller resistens-
övervakning är att inom en snar framtid 
ersätta alla de befintliga metoderna som 
används vid resistensbestämning med 
helgenomsekvensering. 

 – Allt vi gör idag med många olika 
metoder kommer att kunna ersättas med 
en enda metod, helgenomsekvensering. 
Bioinformatiker kommer att behövas för 
att kunna analysera all data som erhålls 
från helgenomsekvenseringen. Så vi går ju 
ditåt men vi måste hålla i vår yrkesroll och 
ta för oss, säger Maria Finn. 

 – Det kommer klart att påverka rollen 
vi biomedicinska analytiker har. Även om 
vi kompetensutvecklar oss hela tiden allt 
eftersom det kommer ny metodik, så tror 
jag att detta ändå blir ett stort hopp och för 
vissa kanske för stort hopp, säger Annica 
Landén. 

Annica Landén, Maria Finn och Kerstin Ekström arbetar med resistensövervakning på Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt.
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I väntrummet på Strömsholms 
Specialistdjursjukhus samsas för 
dagen tv-kameror med några hun-
dar som lugnt väntar på sin tur. 

Djursjukhuset, ett av Europas största, tar 
emot upp mot fem hundra sjuka och ska-
dade djur i veckan. 

Laboratoriediagnostik är en viktig del 
av den allt mer avancerade djursjukvården 
och prover tas på de allra flesta patien-
ter för rätt diagnos och behandling. Idag 
arbetar sju biomedicinska analytiker på 
det veterinärmedicinska laboratoriet som 
utför allt ifrån parasit- och borreliaanaly-
ser till bedömningar av cytologiprover. 

Lite annorlunda var det när Ann-
Cathrine Sjöström, biomedicinsk ana-
lytiker och chef för laboratoriet på 
Strömsholm Specialistdjursjukhuset Hund 
och Katt, först började arbeta inom veteri-
närmedicin för trettiosju år sedan.

 – Jag satt ensam i en skrubb och fick 
ingen hjälp någonstans. Det fanns inga 
kontroller, det var urmodigt och jag upp-
täckte att hundar, katter och hästar inte 
alls var som människor. Jag var ganska 
ensam och hade ingen jag kunde fråga, 
säger hon. 

Då insåg hon vikten av ett ständigt 

Ett gemensamt 
forum behövs inom 

veterinärmedicin
Idén om ett nätverk för biomedicinska analytiker inom veterinärmedicin 

har funnits länge men för fem år sedan bestämde sig Ann-Cathrine 
Sjöström för att förverkliga den. Inom nätverket ryms både kvalitets- och 

utbildningsfrågor och även utbyte av erfarenheter. Allt för patientens bästa. 
Text och foto: Jasenka Dobric

erfarenhetsutbyte och inte minst utbild-
ning. Och idén om ett nätverk för biomedi-
cinska analytiker inom veterinärmedicin 
föddes. 

 – Laboratoriet i Strömsholm är 
numera ett av Nordens största veterinär-
medicinska laboratorier men många sitter 
ensamma på mindre djursjukhus och kli-
niker och behovet är stort att få någon att 
åka till, lära sig av, få hjälp till utveckling 
och framför allt fråga.

Nätverket har fyllt fem år
Nätverket bildade Ann-Cathrine Sjöström 
för fem år sedan tillsammans med kolle-
gorna Gunilla Gustafsson och Eva Faxeus 
Olsson. Inom nätverket är arbetet indelat 
i ett par huvudområden där kvalitetssäk-
ring, marknadsföring och utbildning har 
en given plats.

 – Vi har inga externa krav från 
Jordbruksverket som rör laboratoriear-
betets kvalitet utan vem som helst kan 
köpa en maskin och börja laborera och 
tro att man gör rätt och lämna svar. Vi 
saknar den kvalitetssäkring som finns på 
humansidan och det är en viktig fråga i 
vårt nätverk. 

Men saker och ting förändras även om 
det ibland kan ta tid. Ann-Cathrine 
berättar att hon under hela sitt yrkesliv 
har jobbat aktivt för ett externt kvali-
tetsprogram inom veterinärmedicinskt 
laboratoriediagnostik.

 – Vi har inte haft tillgång till externa 
kontroller men det har vi från och med i 
år. De kontrollerna får vi från USA och de 
är för våra klinisk kemiska analyser.  

Utbildning är ett annat område som 
nätverket vill lyfta fram.  

 – Djursjukvården är en otroligt spän-
nande bransch, men det finns mycket att 
göra för att höja kvalitén, och då är utbild-
ning nödvändig. Det är min dröm att alla 
som arbetar med laboratorieverksamhet 
ska få tillgång till utbildningar med hög 
kvalitet, säger Ann-Cathrine Sjöström 
som under lång tid har både hållit i och 
ordnat kurser och utbildningar, främst för 
biomedicinska analytiker.

Att synas
Gensvaret från biomedicinska analytiker 
som jobbar inom veterinärmedicin har 
varit positiv. Den årliga nätverksträffen 
brukar locka upp till 40 stycken deltagare. 
De dagarna fylls med ett vetenskapligt 
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”Laboratoriet i Strömsholm är numera ett av Nordens 
största veterinärmedicinska laboratorier men många 
sitter ensamma på mindre djursjukhus och kliniker 

och behovet är stort att få någon att åka till, lära sig, 
utveckla och framför allt fråga.”

Ann-Cathrine Sjöström stortrivs med att jobba 
på djursidan inom laboratoriemedicin. ”Jag gil-
lar mitt yrke, det är så roligt och man utvecklas 
hela tiden.”

program som rör aktuella ämnen inom 
veterinärmedicin men också med diskus-
sioner om exempelvis yrkesrollen, ansvar 
och löner. 

 – Vi som jobbar inom veterinärmedi-
cin är inte en stor grupp och vi vill veta 
vad som händer på humansidan och 
inom hela yrket.  Vi måste också, som 
yrkesgrupp, börja marknadsföra oss på 
ett bättre sätt, nå ut och visa vad vi har 
för resurser och kompetenser. Jag tycker 
att alla ska bli medvetna om att det inte 

är bara att ta fram en metod på labb och 
trycka på en knapp, säger hon. 

 – Nätverket behövs för att vi ska lyfta 
fram de här frågorna, för om vi inte gör 
det kommer ingen att ha förståelse och 
respekt för det arbete som bedrivs på våra 
laboratorier. Det handlar om patienten 

i fokus, det bästa för de djur som kom-
mer hit, och för våra veterinärer som 
ska använda provsvaren, förklarar Ann-
Cathrine Sjöström.

Spännande tid 
I framtiden hoppas Ann-Cathrine att det 
kommer att finnas många ambitiösa bio-
medicinska analytiker som kan ta över 
det arbete hon har påbörjat. Hon hoppas 
även att veterinärer, specialutbildade 
inom laboratoriemedicin, ska få både tid 

och utrymme för att kunna ytterligare 
utveckla den biten.  

 – Jag tror att det kommer att ställas 
allt högre krav på vår verksamhet. Och jag 
hoppas att det även i framtiden råder ett 
öppet klimat, att vi samarbetar och inte 
ser varandra som konkurrenter. Vi är för 

små för det och vi måste ha ett gemen-
samt forum.

De senaste två åren har nätverks-
träffen hållits i Strömsholm och i år står 
Regionsjukhuset i Bagarmossen som värd 
för nätverksträffen. 
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Vårmöte i Klinisk kemi

Riksföreningen Klinisk Kemi Transfusionsmedicin

Mötet inleddes med ett tal av Annelie 
Vestlund och Lennart Nordström från 
Unilabs och sedan föreläste journalisten 
Staffan Landin om den globala hälsans 
utveckling under de senaste 200 åren. 
Livslängden har ökat och barnadödlighe-
ten har minskat de senaste 50 åren. Trots 
de positiva siffrorna visar statistiken att 
det är ett akut läge för ett tiotal länder i 
Afrika då 19 000 barn dör dagligen.
Martin L. Olsson, professor och överläkare 

Årets Vårmöte i Klinisk kemi 
hölls i Skövde den 23-25 april 
med Unilabs AB som arrange-
rande labb. Som vanligt är detta 
en viktig träffpunkt för alla 
olika yrkesgrupper som samver-
kar inom laboratoriemedicinen 
och även ett fantastiskt tillfälle 
att träffa sina representanter 
från diagnostikindustrin och 
tillgodogöra sig de nyheter 
som finns på marknaden.

individer. Diagnosen ställs genom serolo-
giska markörer och tunntarmsbiopsi.

Den 24 april hölls även RKKT:s årsmöte 
vid lunchtid och då klubbades bland 
annat ett historiskt beslut. Detta innebär 
att föreningen kommer att ombildas till 
en sektion, SKKT, under nästa år med IBL 
som moderförening. 

Sektionen kommer fortsättningsvis 
att behålla fokus på de båda speciali-
teterna klinisk kemi och transfusions-
medicin med hjälp av våra medlemmar 
och ombud. Det kommer att hållas ett 
extra årsmöte i början av oktober i sam-
band med Diagnostikforum i Huskvarna 
där det ska fastställas stadgeändring, ny 
sektionsstyrelse och medlemsavgift för 
nästkommande år. Håll utkik efter mer 
information i Laboratoriet och på vår 
hemsida och Facebook-grupp!

Av: Inga-Lill Sparr

i Lund, föreläste om blodgruppsmoleky-
lernas biokemi; idag finns det 339 stycken 
blodgruppsantigen, varav 297 av dessa 
ingår i 33 stycken blodgruppssystem, vil-
ket innebär att både bärare och antigen är 
kända och namngivna. Idag tas hänsyn 
till endast 3 antigen (A, B, Rh) i samband 
med transfusioner, vilket innebär att 
risken är stor för immunreaktioner med 
hemolys till följd. Akuta transfusionsre-
aktioner ökar på grund av att rapporte-
ringen har ökat.

Charlotte Dahle, överläkare på klinisk 
immunologi och transfusionsmedicin i 
Linköping, framförde en intressant före-
läsning om celiaki och hel-vetets histo-
ria. Celiaki kommer av det grekiska ordet 
för mage, och det är vanligt med en tyst 
klinisk bild. Det kan vara toppen på ett 
isberg, många har sjukdomen latent, pre-
valensen är 1-3 %. Celiaki är en inflamma-
torisk sjukdom i tunntarmen som drivs 
av glutenspecifika T-celler i mucosan. Det 
uppvisar en toxisk reaktion på gluten-
peptider hos genetiskt predisponerade 
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Först hade de tittat på vad som påver-
kar den preanalytiska fasen och kommit 
fram till att avvikande resultat till två 
tredjedelar beror på antingen remissfel, 
beställningsfel, feltaget prov, saknande 
av prov eller felaktig identitet.  Ytterligare 
faktorer som kan påverka är biologiska 
skillnader, patientförberedelser, provtag-
ningen, omhändertagandet av provet och 
transporterna. 

Under RKKT-dagarna i Falun 
delade Eva Olofsson, Britta 
Ellborg och Jenny Rutkvist 
med sig av hur gruppen hade 
arbetat för att förbättra de 
preanalytiska faktorerna 
på sina respektive labb. 

Förbättringar av den 
preanalytiska fasen

Efter att orsaken var fastställd konsta-
terades att det går att åtgärda med enkla 
medel. Som motto används framförallt: 
”Man har alltid tid att ta reda på hur det ska 
vara”. Utifrån det här arbetas det mycket 
med lättåtkomlig information på nätet. 
Arbetsgruppen åker ut och informerar på 
plats istället för att provtagande personal 
ska komma till labb för information. Då 
hålls flera stycken informationsträffar på 
samma ställe så att alla har möjlighet att 
vara med.

På informationsträffarna trycker de på 
vikten av att fylla i rätt på remissen: t ex 
kan en bakterie vara normal på ett ställe 
på kroppen, men patologisk på ett annat. 
Undvik handskrivna remisser, skriv in 
elektroniskt istället och skriv ut via dator. 

Använd gärna elektroniska remisser med 
mera. De berättar även om var personalen 
kan finna information som behövs för att 
det ska bli rätt redan från början. Viktigt 
är också att använda rätt provtagningsma-
teriel: t ex att inte knöla ner en vävnadsbit 
i ett rör utan använda en burk så man får 
plats med koksaltlösning i rätt mängd för 
att undvika uttorkning av vävnaden. 

Av: Anna-Lena Henriksson
deltagare på RKKT:s ombudsmöte och 

biomedicinsk analytiker i Östersund.

  Sigmas Mikrocentrifuger 
1-14 & 1-14K samt 1-16K & 1-16K

•	 Många	rotor	alternativ	
•	 Hög	prestanda	med	upp	till	22.000	X	G	

Kompakt	design	&	mycket	tystgående
•	 Användarvänlig	och	överskådlig	display	

3 års garanti!
Mycket tystgående!

Labex Instrument AB

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

 Utnyttja vårt kampanjerbjudande!
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Equalissidan

Anna Norling, som började hos oss 4 mars, 
har börjat bli varm i kläderna och är koor-
dinator för kvalitetssäkringsprogrammen 
inom expertgruppsområdet Allmän kli-
nisk kemi. Anna är biomedicinsk analyti-
ker och kommer närmast från Medicinska 
fakulteten på Akademiska Sjukhuset där 
hon jobbade i en forskargrupp med inrikt-
ning mot endokrina tumörer och i syn-
nerhet MEN-1 syndromet. MEN-1 innebär 
att tumörer bildas i flera hormonprodu-
cerande körtlar samtidigt, oftast drabbas 
bisköldkörtlarna, hypofysens framlob 
och den hormonproducerande delen av 
bukspottkörteln. Hormonproducerande 
tumörer kan också ses i lungorna, mag-
säcken och tymus. Innan dess jobbade 

hon med kliniska studier på ett kliniskt 
kemiskt laboratorium med analys av kli-
nisk kemi, hematologi, serologi, hormoner 
och droger.

I mars deltog Equalis med utställning 
på Diabetesforum som arrangerades av 
Nationella Diabetesteamet. Vi ville bland 
annat informera om och värva delta-
gare till Egenmätarprojektet. Projektet 
genomförs i ett samarbete mellan Svensk 
Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård 
(SFSD) och Equalis och ambitionen är att 
samla in resultaten från alla de jämfö-
relsemätningar som görs i diabetesvår-
den och sammanställa dem regelbundet. 
Genom denna inrapportering har vi möj-
lighet att följa kvalitén på mätarna och 
att upptäcka vilka handhavandefel som 
är vanliga. Vi vill gärna att fler diabetes-
sköterskor medverkar i projektet, ju fler 
som rapporterar in resultat, desto säk-
rare blir bedömningarna av den aktuella 
kvaliteten av egenmätare på marknaden. 

Nu är maj månad äntligen här 
med värme och kungsängs-
liljor! Vi har som tradition att 
personalen tar en promenad 
till Kungsängen och tittar på 
liljorna varje år, ofta kombi-
nerat med en picknick. I år var 
både vi och Kungsängsliljorna 
tidigt ute, redan 7 maj, så vi 
åt lunchen på kontoret och 
tog en promenad till blom-
morna efteråt i stället.

Resultaten sammanställs en gång per 
vecka och är tillgängliga på Equalis webb-
plats tillsammans med mer information 
om hur det går till. 

15 – 16 maj hade Equalis besök av Yumna 
Shehadeh som är biomedicinsk analyti-
ker och lärare vid Al Quds (Jerusalems) 
Universitet i Palestina. Yumna är i Sverige 
med anledning av ett samarbete mellan 
Göteborgs och Al Quds universitet. En del 
av hennes tjänst vid universitetet innebär 
att hon administrerar utskick för externa 
kvalitetssäkringsprogram inom allmän 
klinisk kemi och hematologi. Under 
dagarna hos oss fick hon vara med om 
utskicket av Hemoglobin A1c samt utbyta 
erfarenheter med Equalis personal. Vi fick 
också en skrämmande inblick i hur det 
är att bo på Västbanken och hur lika vi 
människor är trots kulturskillnader.

Till sist vill vi passa på att önska alla en 
trevlig sommar och avkopplande semester!

Ni hittar information om kommande användarmöten i IBL:s kalendarium i denna 
tidning och på vår webbplats www.equalis.se. Hösten inleds med Endokrinologi 9 - 10 
september.
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”BAKTERIERS ÖVERLEVNADS-
FÖRMÅGA ÄR BÅDE SKRÄMMANDE 

OCH FASCINERANDE”

Helena Andersson, legitimerad biomedicinsk 
analytiker, klinisk mikrobiologi, Västerås

Är du studerandemedlem och internationellt 
intresserad? En utvald student får följa med till 
EPBS årsmöte i Berlin i oktober. Hör av dig till 
anne.berndt@vardforbundet.se för att anmäla 
ditt intresse.

Helena_190x120_2013.indd   1 2013-05-27   15:54

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

GIVING EVERYTHING. EVERY DAY.

www.sysmex.se/xn

Vi är på NML Kongress i Trondheim 12 – 15 juni

Name: Svetlana R.

Job: Medical Lab Technician

Mission: Guardian Angel

Name: XN-9000

Job: Customised haematology solution

Mission: Pathfi nder
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I sjukhusets entré fick både personal, 
patienter och besökare möjlighet att få 
inblick i det arbete som utförs av biomedi-
cinska analytiker. I montrarna fick man 
bland annat se bakterier och svampar på 
plattor, titta på vävnadsbitar i mikroskop, få 
reda på sin blodgrupp samt möta biomedi-
cinska analytiker från olika specialiteter. 

 – Det är viktigt att vi uppmärksammar 
professionen, inte bara för allmänheten 
utan även inom vården där vi fortfarande 
är en osynlig grupp. Hur ska vi annars få 
upp våra löner om vi inte synliggör oss 
och sätter oss själva i centrum en dag som 
denna? säger Monica Fröjd, leg. biomedi-
cinsk analytiker på transplantationsimmu-
nologen, Karolinska Universitetssjukhuset, 
Huddinge. 

Den internationella 
biomedicinska analytikerdagen
År 1996, under världskongressen i 
Oslo, instiftades den internationella 
biomedicinska analytikerdagen.
Syftet är att fira samt uppmärk-
samma den rollen biomedicinska 
analytiker har inom hälso- och 
sjukvården.

Trots sin viktiga roll i vårdkedjan 
är biomedicinska analytiker fort-
farande en anonym yrkesgrupp 
inom sjukvården. På den interna-
tionella biomedicinska analyti-
kerdagen tog flera laboratorier på 
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Huddinge, chansen att upp-
märksamma professionen. 

Av: Jasenka Dobric

Den internationella biomedicinska 
analytikerdagen

I år är det femte året i rad hon, tillsam-
mans med kollegorna Jenny Ericsson och 
Ann-Sofie Källman, sätter professionen i 
fokus genom att planera olika aktiviteter på 
den internationella biomedicinska analyti-
kerdagen. Denna gång bjöds det, förutom 
de olika laboratoriemontrarna, även på en 
hel dag med öppna föreläsningar, alla med 
etiktema. 

 – När vi fick veta att den internationella 
organisationen för biomedicinska analyti-
ker hade etik som tema för dagen bestämde 
vi att även våra föreläsningar skulle ha det, 
berättar Monica Fröjd. 

Nå ut med information  
är en balansgång
Men trots ett fullspäckat schema med 
intressanta föreläsningar var Birkeaulan 
långtifrån fullsatt.  

 – Det kan hända att vi var lite sena 
med informationen men det är svårt att 
veta när, var och hur man ska informera 
kollegorna på labben. Å andra sidan hinner 
de flesta glömma det om vi informerar för 
tidigt, säger Monica Fröjd.

 Kärngruppen brukar skicka en inbjudan 
via mejl till alla laboratorier och uppmana 
dem att delta den 15 april.  Men i år har 
de även personligen besökt alla laborato-
rier och informerat om dagen. Dessutom 

utnyttjades sjukhusets intranät för att nå 
så många som möjligt. 

 – Allt arbete vi lägger ner gör vi på helt 
ideell basis för att vi tycker att det är roligt 
och viktigt. Den här dagen uppmärksam-
mar vi för vår skull men någonstans hand-
lar det även om eget ansvar, säger hon. 

Monica Fröjd tror även att laborato-
riecheferna har en viktig roll en dag som 
denna. 

 – Vår enhetschef på transplantations-
immunologen bestämde att vi endast 
skulle göra det allra viktigaste den 15 april 
för att så många biomedicinska analytiker 
som möjligt på avdelningen skulle få möj-
lighet att delta och gå på föreläsningar.  Så 
kan man också göra! 

Ann-Sofie Källman, Jenny Ericsson och Monica Fröjd på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, planerar aktiviteter 
på den internationella biomedicinska analytikerdagen.

 Viktigt att sätta professionen i centrum
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 – Det känns väldigt skönt att det här 
beslutet äntligen har gått i hamn efter 
flera års arbete, säger Inga-Lill Sparr, leg. 
biomedicinsk analytiker vid transfusions-
medicin Dalarna och styrelseordförande i 
Riksföreningen för klinisk kemi och trans-
fusionsmedicin, RKKT.

Sjunkande medlemsantal, förändringar 
i grundutbildningen samt en generations-
växling är några av de bakomliggande 
orsakerna till sammanslagningen. 

 – I och med att utvecklingen ser ut 
som den gör med en kår som blir äldre och 
utbildningen som inte längre är indelad i 
de olika specialiteterna som förr, kände 
vi att vi behövde göra något drastiskt. IBL 
kändes som en naturlig partner då det är 
vår yrkesorganisation och vi tror att det 
enda som gäller idag är att samarbeta. Vi 
kan inte konkurrera med varandra längre 
utan vi behöver samarbete för att bli en 
starkare organisation helt enkelt, berättar 
Inga-Lill Sparr. 

Både IBL och RKKT gynnas 
Hur samarbetet kommer att se ut exakt är 
ännu inte klart men tanken är att RKKT 

ska ombildas till en sektion inom IBL. 
Grundförutsättningen under arbetet med 
sammanslagningen har varit att det ska 
gynna båda organisationerna och deras 
medlemmar. 

 – IBL kommer att bli en förening med 
starkare förankring i professionen. Våra 
ställningstaganden och uttalanden får en 
större tyngd, så professionen hörs mer. 
Vi hoppas att i framtiden kommer alla 
biomedicinska analytiker i Sverige se IBL 
som en självklar förening att vara med-
lem i, säger Lena Morgan, projektledare 
på Standardiseringsinstitutet och IBL:s 
styrelsemedlem. 

 – Båda organisationerna ska kunna dra 
fördelar av vårt samarbete. Att det blir en 
vinna-vinna situation tycker jag är jätte-
viktigt, förklarar Inga-Lill Sparr. 

Projektgruppen kommer nu att fortsätta 
med att arbeta fram ett formellt avtal. 
Även om huvudbeslutet är fattat återstår 
det en del praktiska detaljer som måste 
lösas innan arbetet enligt den nya organi-
sationsplanen kan påbörjas. 

Ett steg mot starkare organisation
Med sammanslagningen tar IBL och RKKT 
ett steg mot en tydligare föreningsstruk-
tur för biomedicinska analytiker i Sverige. 
Till skillnad från de nordiska kollegorna i 
Danmark och Norge som har en gemensam 
fack- och yrkesförening är organisationen i 
Sverige mer otydlig med ett flertal fackför-
bund och minst lika många riksföreningar. 

 – Vi har verkligen en spännande tid 
och samarbete framför oss och vi har bara 
fått positiv feedback från våra medlem-
mar, vilket är jättekul, säger Inga-Lill Sparr. 

Idén om ett tätt samarbete föddes 

Sammanslagningen 
mellan IBL och RKKT klar

Under våren blev det klart 
att RKKT kommer att bilda 
en sektion inom IBL när för-
slaget klubbades igenom på 
föreningarnas årsmöten. Det 
nya samarbetet mellan orga-
nisationerna är en investering 
inför framtiden som kommer 
att stärka professionen. 

Text och foto: Jasenka Dobric

RKKT:s ordförande Inga-Lill Sparr ser frame-
mot samarbetet med IBL.

redan för tre år sedan. År 2012 bildades 
en projektgrupp bestående av styrelse-
medlemmar från RKTT och IBL som fick i 
uppdrag att börja skissa på en gemensam 
organisationsplan. 

 – Förhoppningen för framtiden är 
att vi kan förstärka IBL ytterligare med 
liknande samarbete med övriga riksför-
eningar och även andra aktiva nätverk, 
som till exempel kvalitetsnätverket. 
Personligen är denna förändring något jag 
verkligen tror på för framtiden, vi behöver 
en stark yrkesförening, inte vara splitt-
rade på många olika, säger Lena Morgan.

Du kan läsa mer om samarbetet på 
www.ibl-inst.se 

Den 15:e maj,  på IBL:s årsmöte,   valdes Agn-
e ta Colliander till ny vice ordförande och  
Ann-Sofie Källman till ledamot i  
IBL:s styrelse. I enlighet med, det sedan 
ett par år införda treordförandesystemet, 
valdes Helene Johansson till IBL:s nya 
ordförande och avgående ordföranden 

Ewa Grodzinsky till senior ordförande. 
Mandattiden för båda posterna är två år.  
Sedan tidigare är Anne Berndt, Ewa Martin, 
Lena Morgan, Gunnar Sandström samt 
Maysae Quttineh styrelseledamöter i IBL.

IBL:s nya styrelsemedlemmar
Du kan läsa mer 
om årsmötet på 
www.ibl-inst.se 

MEDLEMSSIDOR
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I flera års tid, har IBL och Vårdförbundet 
arbetat med de etiska frågorna kopplade 
till biomedicinska analytikernas yrkes-
utövande.  Tillsammans har de två orga-
nisationerna översatt och anpassat den 
internationella yrkesetiska koden för 
biomedicinska analytiker, som antogs år 
2010 under världskongressen i Nairobi, till 
svenska sammanhang. 

 – Att bara ha en etisk kod är inte till-
räckligt. Risken är att man tar emot den 
och sedan lägger den någonstans. Vi 
behöver ett arbetsmaterial också, säger 
Anne Berndt, förbundsombudsman på 
Vårdförbundet och styrelseledamot i IBL.

Just nu arbetar en grupp med att sam-
manställa ett arbetsmaterial som kommer 

Etik handlar om reflektion 
att kunna användas av biomedicinska 
analytiker för etisk diskussion och reflek-
tion.  Materialet kommer att bestå av en 
introduktionsdel, en samling etiska dilem-
man samt en metod som kan användas för 
att lösa dem.

Varför etik
De få vetenskapliga studierna som finns 
om etik och hälso- och sjukvårdspersonal 
pekar på behovet av att ägna sig åt etisk 
reflektion regelbundet och på ett struk-
turerat sätt. Anne Berndt berättar om en 
norsk föreläsare som under en etikkurs 
ställde frågan: ”Behöver man ha en yrkes-
etisk kod, är det nödvändigt?”

 – Han svarade själv med en motfråga. 
Vad är alternativet? Ska vi verkligen ha ett 
oreflekterat yrkesutövande? Ska vi inte 
fundera på vilka vi är i våra yrkesroller 
och på vad vi gör?

Etisk reflektion handlar om att kunna 
kalibrera sina egna åsikter mot någon 
annans åsikter men fungerar också som 
verktyg för att inte dra förhastade slut-
satser. Detta leder till både ett individuellt 
och ett kollektivt lärande.  

 – Att tänka strukturerat ger många 
gånger ett helt annat svar och du får 
andra handlingsalternativ än du kanske 

förväntade dig. Det är inte lätt, men vi 
behöver öva oss i att göra det. Det krävs en 
organisationsstruktur för detta. Genom 
etisk reflektion ägnar vi oss åt kvalitets-
säkring och i förlängningen så handlar det 
om patientsäkerhet, säger Anne Berndt. 

Språket är avgörande 
När arbetsgruppen började samla mate-
rial var det, till en början, svårt att få fram 
verkliga exempel på etiska dilemman. 

 – Men helt plötsligt blev det rena ket-
chupeffekten. Vi har tidigare inte satt ord 
på det som egentligen utgör etiska dilem-
man. Eller vi har inte tänkt i de banorna, 
förkarar Anne Berndt.  

Etiken inom arbetslivet handlar många 
gånger om att börja sätta ord på saker och 
ting vilket kan vara svårt när de utgör en 
del av vår vardag. 

 – Ett etiskt dilemma blir inte ett 
dilemma förrän någon sätter ord på det 
och synliggör det.

Norge ett föregångsland
Norge är ett föregångsland när det gäller 
etikarbetet inom professionen. Exempelvis 
har den etiska spalten i tidningen 
Bioingeniøren funnits i femton år.  Där 
skriver det etiska rådet bland annat om de 

Många gånger kopplas ordet 
etik automatiskt till något tungt 
och komplicerat.  Men i grun-
den handlar etiken i arbetslivet 
om att regelbundet reflektera 
över sitt yrkesutövande och 
sig själv som yrkesutövare. 
Något som på sikt även stär-
ker professionsidentiteten.  

Text & foto: Jasenka Dobric

Lena Morgan och Anne Berndt arbetar med att ta fram ett arbetsmaterial för etiska diskussioner och reflektioner. 
Tanja Wijkmark deltog i etikworkshopen.
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olika etiska dilemman som biomedicinska 
analytiker ställs inför. 

 – Biomedicinska analytiker har över-
lag mera patientkontakt i Norge och det 
triggar behovet av etisk reflektion när 
det finns tydliga kliniska situationer att 
förhålla sig till, säger Cecilie Okkenhaug 
ordförande för den norska organisationen, 
Bioingeniorfaglig institutts  yrkesetiska 
råd. 

Tillsammans med kollegan, Marie 
Nora Roald håller hon kurser i etisk reflek-
tion. Nyligen besökte de Sverige där de 
höll en etikworkshop för representanter 
från Vårdförbundet och IBL. Den etiska 
reflektionsmodell som användes vid 
workshopen kommer att finnas beskriven 
i det färdiga arbetsmaterialet men tanken 
är att deltagarnas reflektioner och tankar 
ska bidra till att göra den enkel att ta till 
sig och så pedagogisk som möjligt.

 – Workshopen var verkligen tänkvärd.  
Det är en händelse från den tiden jag arbe-
tade på laboratoriet som jag fortfarande 
tänker på, men det är först nu som jag 
har förstått att det faktiskt var ett etiskt 
dilemma jag ställdes inför, säger Tanja 
Wijkmark, leg. biomedicinsk analytiker, 

kanslisamordnare och verksamhetsut-
vecklare på IBL.

 – Det handlar om att få ett verktyg 
i vardagen för att hantera alla slags pro-
blem. Då kan man vända sig till sina 
arbetskamrater och prata om det och kan 
man använda verktyget så är det snart 
gjort, förklarar Anne Berndt. 

Tidsplanen för det etiska arbetsmateri-
alet för biomedicinska analytiker är att ha 
det klart under hösten 2013. Nästa steg blir 
att arbeta fram någon typ av e-learning. 

Cecilie Okkenhaug och Marie Nora Roald från 
den norska organisationens, Bioingeniorfaglig 
institutt, yrkesetiska råd.

System för 
patientnära 

analyser

Mätning av HbA1c & CRP

Exakt 
Typisk variationskoeffi cient (CV%): 
HbA1c: 0,8% vid konc. 4,8% (NGSP)
CRP: 5% vid konc. 1,0 mg/dl.

Snabbt 
7 min 40 sekunder från prov-
påsättning till provsvar.

Enkelt 
All reagenshantering sker i en 
sluten provkassett.

Kontakta oss för mer info 040-32 12 70
www.menarinidiagnostics.se

Hallå där…

Helene Johansson, leg. biomedicinsk 
analytiker på Klinisk kemi, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och ny ordförande 
i Equalis expertgrupp för hematologi. 

Vad arbetar ni med?
Aktuellt just nu är att vi byter system för 
vårt digitala kontrollprogram beträffande 
klassificering av blodceller. Den tidigare 
programvaran blir utbytt till något som 
efterliknar vårt sätt att arbeta i varda-
gen. Programmet kommer också göras 
tillgänglig för deltagare utanför Sverige.  
Det är också hög tid att planera 
för kommande användarmöte och 
cellklassificeringsdag. Vi har dessutom 
funderingar kring att eventuellt utöka 
våra kontrollprogram och inkludera 
fler områden inom den hematologiska 
diagnostiken.

Hur många medlemmar 
består expertgruppen av?
Vi är sex personer, tre biomedicinska 
analytiker och tre läkare varav en är 
kliniker. Dessutom finns Equalis VD till 
vår hjälp samt vår programkoordinator.

Vad har du för roll som ordförande?
Jag har bara varit ordförande sedan i 
höstas men jag blir en form av talesper-
son för gruppen. Det är ett större ansvar 
och jag blir involverad i allt som rör vårt 
verksamhetsfält.

Hur blir man medlem i en 
Equalis expertgrupp?
Expertgruppsmedlemmar blir rekryte-
rade på basis av sin kompetens. Inom 
gruppen vet vi vilka kompetenser som 
saknas och söker målmedvetet tills vi 
finner det vi saknar. Equalis VD bestäm-
mer tillsammans med expertgruppens 
ordförande om ny medlem men det 
har alltid föregåtts av ett godkännande 
inom gruppen. Vid rekrytering av ny 
ordförande blir även de professionella 
yrkesorganisationernas ordförande 
involverade såsom i mitt fall IBL och 
SFKK.

MEDLEMSSIDOR

Laboratoriet Nr 3 2013  |  29 



På Klinisk patologi i Kristianstad arbetar 
sju biomedicinska analytiker som utför  
90 % av alla utskärningar.

Klinisk patologi i Region Skåne har 
anordnat en utskärningskurs av större 
preparat, i egen regi, för biomedicinska 
analytiker i Helsingborg, Kristianstad, 
Lund och Malmö. Totalt har fyra stycken 
medarbetare från Kristianstad fått höja 
sin yrkeskompetens och förberetts för nya 
arbetsuppgifter genom att gå denna kurs. 
Även medarbetare från patologiavdel-
ningarna i Göteborg, Halmstad, Kalmar, 
Karlskrona och Växjö har deltagit.

 – Efter utbildningen har vi börjat skära 
ut själva med stöd och hjälp från läkare. 
Våra läkare har verkligen ställt upp. Det 
har fungerat bra och man gör ingenting 
man inte är säker på, då ber man om hjälp 
säger Annika Nilsson, leg. biomedicinsk 
analytiker.

IBL besöker

Klinisk Patologi på Centralsjukhuset 
Kristianstad

IBL passade även på att göra 
ett studiebesök på avdelningen 
för Klinisk kemi, Centralsjukhuset 
Kristianstad samt Högskolan 
i Kristianstad för att träffa 
studenter som utbildar sig till 
bio medicinska analytiker.

 – Det är ett lyft för biomedicinska 
analytiker att få nya arbetsuppgifter som 
tidigare utfördes av läkarna. Att få det för-
troendet stärker professionen, säger Britt 
Ericsson, leg. biomedicinsk analytiker.

Biomedicinska analytikerna har även 
ett nära samarbete med sjukhusets tarm-
kirurger. Feedbacken de får därifrån är 
mycket positiv. Deras arbete uppskattas 
och Kristianstad ligger högt i kvalitetsre-
gistret för colorektal cancer.

Men Annika Nilsson betonar också att 
när man får ett ökat ansvar och arbetsupp-
gifter som kräver högre kompetens så är 
det självklart att det ska märkas lönemäs-
sigt, vilket det inte alltid gör.

Tror ni att biomedicinska 
analytiker i framtiden även 
kommer att ställa diagnoser?

 – Det tror jag absolut, lättare prepa-
rat. Man måste börja någonstans, allting 
handlar om utbildning och vana samt stöd 
från läkare, säger Annika Nilsson.

Steget från utskärning till diagnostik 
behöver inte vara långt. Det pekar man 
också på i regeringens rapport, Översynen 
av den svenska patologin, där task-
shifting lyfts fram som en lösning på den 
stora kapacitetsbristen som råder inom 
patologin.

 – I Malmö ställer biomedicin-
ska analytiker redan diagnos på 

immunoflourescensstansar, vilket de är 
mycket duktiga på, säger Annika Nilsson.

Hur tycker ni att man kan göra 
biomedicinsk analytiker till ett 
mer attraktivt yrkesval?

 – Man kan informera syokonsulenter 
på gymnasienivå om vårt yrke och vilka 
olika specialiteter som kan erbjudas. 
Gymnasiemässor brukar arrangeras årli-
gen och där är det viktigt att profilera sig. 
Professionen behöver synliggöras, både 
för allmänheten och för övrig sjukvårds-
personal. Vissa som kommer och lämnar 
prover till patologen vet varken vad som 
händer med provet eller vad en biomedi-
cinsk analytiker gör, säger Britt Ericsson.

Till sist, vilka frågor tycker ni 
att IBL ska driva?

 – Utbildning och ansvar. Det är rätt 
väg att gå, säger Magdalena Dawiskiba, 
leg. biomedicinsk analytiker.

Ett av IBL:s mål är att träffa 
så många biomedicinska 
analytiker som möjligt på 
deras arbetsplatser runt 
om i landet. Årets första 
besök gjordes på avdel-
ningen för Klinisk patologi på 
Centralsjukhuset Kristianstad.

Text & foto : Tanja Wijkmark
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Kurssidorna

Teoretisk hematologikurs vid 
Burgårdens konferenes
25-29 november Göteborg

Kursledare: Helene Johansson

Kursen riktar sig till biomedicinska ana-
lytiker som vill fördjupa sina kunskaper 
i hematologi. En detaljerad genomgång 
myelopoesen, lymfopoesen samt erytro-
poesen är en viktig del av innehållet och 
kompletteras med laboratoriediagnostik 
som behandlar bl a cellräknarvariabler, 
blod- och benmärgsmorfologi, immuno-
fenotypning samt molekylärgenetik och 
molekylär cytogenetik. Till detta kommer 
genomgång av olika sjukdomar såsom 
lymfoproliferativa sjukdomar, plasma-
cellssjukdomar, myeloproliferativa sjuk-
domar, KML, MDS, akuta leukemier, 
malign barnhematologi samt anemier och 
trombocytsjukdomar.

Preliminärt program finns på hemsidan.

Sista anmälningsdag är den 25 oktober.

Frågan

Varför tycker du att det är 
viktigt att uppmärksamma 
den internationella biomedi-
cinska analytikerdagen?

Leg. biomedicinsk analytiker
Laboratoriet för Närvård och preana-
lys, Karolinska Universitetssjukhuset, 
Huddinge

- Det är viktigt att vi synliggör vårt 
arbete. Vi biomedicinska analytiker är 
oftast en dold grupp inom sjukvården.

Annelie 
Bengtsson

Leg. biomedicinsk analytiker
Transplantationsimmunologi, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge

- Jag tycker att det är viktigt för att 
patienter oftast inte vet vad som händer 
från att man lämnar ett prov till att man 
får en diagnos eller någon typ av svar. 
Det är en viktig del av sjukvården och 
det är jätteviktigt att belysa det.

Sandra 
Johansson

Leg. biomedicinsk analytiker
Klinisk farmakologi, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge

- Vår yrkesgrupp syns inte lika mycket 
som exempelvis läkare och sjuksköter-
skor och det är därför viktigt att vi syns 
och visar upp vår verksamhet. Sedan 
kan man även passa på och visa att det 
är ett spännande yrke att utbilda sig till 
om man är ung.

Gry 
Öyerhavn

Kommande kurser

Mer information om 
kurserna: 

www.ibl-inst.se

IBL:s Kvalitetsdagar
Hösten 2013

Kvalitetsdagarna kommer att arrangeras 2 
dagar preliminärt i oktober. Exakt datum, 
plats och program kommer att presenteras 
på IBL:s hemsida under sommaren.

Kursen i barnprovtagning,  
”Inte bara ett stick” 
13-14 november, Huddinge 

Kursledare: Riittaleena Korkeavuori-
Kvarnström och Gunnel Sandqvist.

Innehåll: Barnprovtagning, bemötande 
och preanalys. Diskussioner om vardags-
problem vid blodprovtagning på barn, 
alla åldergrupper. Prematurprovtagning 
berörs, dock i mindre omfattning. 
Workshop med praktiska övningar i venös- 
och kapillärprovtagning. Studiebesök.

Sista anmälningsdag är den 13 oktober.

Carin Nilsson är Årets 
biomedicinska analytiker 2012

IBL:s styrelse ställdes inför en svår uppgift 
när vinnaren av utmärkelsen Årets bio-
medicinska analytiker 2012 skulle väljas.

Till slut föll valet på Carin Nilsson, verk-
samhetsutvecklare vid laboratoriemedicin, 
Norrlands universitetssjukhus. Hon prisas 
för sitt mångåriga engagemang i utbild-
ningsfrågor och för sitt arbete med att sätta 
professionen i rampljuset. Carin Nilsson 
uppmuntrar till vidareutbildning bland 
annat genom sitt deltagande som arrangör 
av biomedicinska analytikerdagen, natio-
nella och internationella kongresser. Hon 
säger alltid att ”en biomedicinsk analy-
tiker kan” och med sin positiva drivkraft 
bidrar hon till att göra laboratoriemedicin i 
Västerbottens läns landsting till en attrak-
tiv arbetsplats. 
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En dag på jobbet

Anna Holmberg
Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk fysiologi på länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping.

Vill du berätta om en dag i 
ditt arbetsliv?

Kontakta redaktionen på 
laboratoriet@ibl-inst.se

En dag på min arbetsplats innebär att 
jag bland annat gör hjärtundersökningar 
och arbetsprov.  Ofta har en läkare hört 
ett blåsljud i patientens hjärta eller att 
patienten söker för bröstsmärta.  Patienten 
remitteras då hit för vidare undersökning. 

Med hjälp av hjärtultraljud kan jag 
studera rörligheten på hjärtat. Patienten 
får ligga på vänster sida och jag håller i 
en probe på olika ställen på patientens 
bröstkorg. Jag får då en omedelbar avbild-
ning av hjärtat i olika vyer som jag sparar 
som stillbilder eller rörliga sekvenser. Med 
hjälp av dopplerteknik kan jag även visua-
lisera blodflödet i hjärtat. 

Jag mäter även flödeshastigheter i 
olika delar av hjärtat, till exempel för att 
diagnosticera klaffsjukdomar med färg-
kodning av flödets riktning och hastighet. 
Samt med vävnadsdoppler kan jag studera 
hur snabbt olika delar av hjärtat rör sig.                           
Det vanligaste ekokardiogrammet är ett 
TTE (transthorakalt ekokardiogram). 

En annan variant är TEE (transesofa-
gal ekokardiografi) vilken innebär att vår 
läkare för ner en speciellt anpassad ultra-
ljudsgivare i patientens matstrupe. För 
mig innebär det att finnas där för patien-
ten som kan uppleva det obehagligt. Det 
som är bra är att man kommer nära inpå 
baksidan av hjärtat och vi kan registrera 
mycket detaljerade bilder av vissa delar 
av hjärtat, bland annat aorta, lungartä-
rer, hjärtklaffar, samt vänster och höger 
förmak. Jämfört med TTE som enkelt kan 
utföras utan smärta för patienten så krä-
ver TEE vanligtvis en lätt bedövning i mat-
strupen som vår doktor ger och vi ger även 
lite lugnande om så behövs. 

Vid arbetsprov kopplar jag på elektro-
der på bröstkorgen så att jag får ett EKG 

(elektrokardiografi). Med hjälp av EKG kan 
jag sedan utläsa de elektriska aktivite-
terna i hjärtats olika delar. Man kan även 
upptäcka vilka delar av hjärtat som har 
för litet blodflöde eller har blivit skadat på 
grund av blodpropp i ett kranskärl. Sedan 
får patienten sätta sig på min ergometer-
cykel och börja trampa. 

Här ska jag få patienten att hålla en 
viss hastighet under tio minuter samtidigt 
som belastningen ökar. Under hela arbets-
provet har jag koll på EKG för att kunna 
följa eventuella avvikelser som arytmier 
och ST-förändringar. Jag tar blodtrycket 

Jag heter Anna Holmberg 
och arbetar på Klinisk 
fysiologi på länssjukhu-
set Ryhov i Jönköping.

”Glädjen med mitt yrke är 
att jag hela tiden lär mig 
nya saker, metoder och 
medicinsk utrustning är 

under ständig utveckling.”

regelbundet och frågar om patienten får 
någon bröstsmärta. 

När jag har gjort undersökningen 
skickas patienten vidare för diagnos och 
behandling. Glädjen med mitt yrke är att 
jag hela tiden lär mig nya saker, metoder 
och medicinsk utrustning är under stän-
dig utveckling. Jag gillar också att det jag 
gör har betydelse för patienten. Jag möter 
människor i alla åldrar och en del patien-
ter kommer tillbaka för uppföljning.

Anna Holmberg (mitten) tillsammans med kollegor.
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ab ninolab
Box 137, 194 22 Upplands Väsby

www.ninolab.se

Bimelix AB
Torggatan 10, AX-22100 Mariehamn

www.bimelix.ax

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

ANL Produkter
Box 26, 125 21 Älvsjö

www.anl.se

Sysmex Sverige AB
Marios Gata. 13, 434 37 Kungsbacka

www.sysmex.se

BectonDickinson AB
Box 472 04, 100 74, Stockholm

www.bd.com/se

Boule Diagnostics
Box 42056, 126 13 Stockholm

www.boule.se

Triolab AB
Tingsvägen 17, 191 61 Sollentuna

www.triolab.se

Associerade Företagsmedlemmar

Nästa nummer av

Tema: Transplantation | Kommer: 2 september

Vill du veta mer om Associ-
erat företagsmedlemskap?

Konktakta kansli@ibl-inst.se
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Knep & Knåp

Denna gång gäller det att hitta tio ord, som vanligt 
får en vinnare bjuda sina kollegor på tårta.

Skicka in lösningen, senast den 15 augusti, till 
kurser@ibl-inst.se eller IBL, Knep&Knåp, Box 4065, 
141 04 Huddinge

Rätta orden i nr 2 skulle vara:

Majbrasa, vårstädning, vårmöte, drivhus, frökata-
log, sommartid, trädgårdsmöbler, båtskrapa, jord-
fräs, plantera.

Knep & Knåps vinnare i Laboratoriet nr 2:
Marie Göransson vid Klinisk kemi, 
Laboratoriemedicin Skåne, Malmö, som därmed 
får bjuda sina kollegor på tårta. Vi gratulerar Marie 
och hennes kolleger!

IBL Kalendarium
Kurser, möten och konferenser

12-15 juni
NML-kongress
Trondheim, Norge

9-10 september
Equalis användarmöte 
i endokrinologi

1-3 oktober
Diagnostikforum 2013
Huskvarna, Jönköpings 
kommun

Oktober
IBL:s Kvalitetsdagar

Rätt svar på gissa cellen:  
Mikromegakaryocyt

6-7 november
Equalis användarmöte 
i molekylärdiagnostik
Uppsala

13-14 november
IBL:s Kurs barnprovtag-
ning, ”Inte bara ett stick”
Huddinge

25-29 november
IBL:s Teoretisk hematologi
Göteborg
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Vi har ett stort utbud av diskmaskiner från Steelco.
Laboratoriediskmaskiner för små och stora behov samt även diskmaskiner för djurburar. 

Kvalitetsprodukter för diskning & sterilisering

AC1200 samt AC1400 är effektiva 
diskmaskiner för djurburar och 
flaskor som kan diska och desin-
ficera i två nivåer, finns även som 
genomgångsalternativ.

Kontakta oss för mer information!

08-590 962 00    www.ninolab.se

Diskmedel finns till 
alla våra diskmaskiner!

Vi har också små och större 
ultraljudbad från ELMA i vårt sortiment

Från SHP kommer Laboklav 25B – en liten 
och smidig bänkautoklav

•    Rymmer 5 st 1-liters DURAN®-flaskor
•    Temperatursensor som styr steriliserings-
     processen ingår

Nytt utseende på LAB-serien!
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        Tel: 042 - 32 40 00

3 års garanti!

Mycket tystgående!

    Sigma 2-6 
   Primärvårdscentrifugen där användarvänlighet är budskapet!

Kan nu väljas med utsvängande rotor för 8, 16 samt 24 rör
Bägarna/insatserna är så konstruerade att alla förekommande 
rör passar utan att man behöver byta insatser
Prestanda 2 600 x g för att möta morgondagens krav
10st centrifugprogram kan läggas in och ”kvalitetssäkras” -låsas
Du kan välja klarsignal efter centrifugering
Du kan välja automatisk lucköppning efter centrifugering
Mer lättöverskådlig kontrollpanel med stor tydlig display

Den lättplacerade ”swingout” centrifugen där man direkt på  
kontrollpanelen både kan ställa in och läsa av g-talet/RCF!


