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Man med mikroskop
FOTO: Dreamstime

Som nyvald ordförande i IBL så har jag förmånen att 
skriva denna Ledare. Jag blev vald till vice ordförande 
förra året och detta år har varit mycket intensivt med 
deltagande både i nationella och internationella möten, 
vilket har varit oerhört värdefullt. Det som jag dock har 
slagits av mest är att vi fortfarande inte har kommit 
längre rent generellt när det gäller utvecklingen av vår 
profession. Många vittnar om man inte syns tillräckligt 
mycket i media, att allmänheten inte vet vad en bio-
medicinsk analytiker gör. Vi är inte en känd och erkänd 
profession i teamet runt patienten. 
Lönenivån är generellt för låg.
Det är viktigt att bryta detta 
och inte hänga på denna förlo-
rarmentalitet. Vi har alla, var 
och en ett ansvar för att lyfta 
professionen.

Jag ser IBL som det natur-
liga paraplyet för alla fören-
ingar som har biomedicinska 
analytiker som medlemmar. Riksföreningen för klinisk 
kemi och transfusionsmedicin är sedan årsmötet en 
sektion i IBL. Jag hoppas att detta ska stärka vår orga-
nisation och ge oss större möjligheter att agera. Det är 
viktigt för professionen att uppträda gemensamt. I dag 
är vi splittrade på flera föreningar var och en med sitt 
särintresse.  Om vi kunde samverka så kommer prof-
fesionen få ett extra lyft. Jag ser den nyexaminerade 
biomedicinska analytikern på sin första arbetsplats. 
Vilken förening eller organisation ska man vara med i? 
Som generalist ska man ju kunna arbeta inom samtliga 
specialiteter.

Tänkbart scenario
”Jag fick min första anställning på ett patologlab. 

Mina nya arbetskamrater tyckte att jag skulle gå med 

i riksföreningen för histopatologi så att jag bland annat 
kunde få möjlighet att gå på kurs. Men måste man 
inte vara med i facket också? Riksföreningen arbetade 
ju inte med dessa frågor. Det fanns två olika fackliga 

organisationer som jag kunde 
gå med i. Vårdförbundet eller 
Naturvetarna. Naturvetarna 
hade också en särskild bio-
medicinsk analytikerfören-
ing samtidigt som det var 
Vårdförbundet som tecknade 
kollektivavtalet för oss bio-
medicinska analytiker. Som 

student hade jag varit med i Institutet för biomedicinsk 
laboratorievetenskap, IBL, och där var jag nu erbjuden 
ett medlemskap. Bör jag vara med även i den fören-
ingen? Det blev hela fyra olika medlemskap, i organisa-
tioner som driver väldigt likartade frågor.” Verkar svårt 
att välja. Tror det får vara.

Det jag vill beskriva med detta scenario är hur vi 
smalnar in och fokuserar på ett mindre arbetsfält i 
stället för att lyfta hela professionen. Om professionen 
inte är tydlig öppnar det upp för andra yrkesgrupper att 
ersätta biomedicinska analytikerns arbetsuppgifter. Det 
är lätt att bli utbytbar och ifrågasatt.

Diagnostikforum har tema ”gränsöverskridande”. 
Låt oss fortsätta på den banan och verka för en fortsatt 
gemensam utveckling av professionen ”legitimerad bio-
medicinsk analytiker”.

Jag önskar er alla en skön sommar.

”Om professionen inte 
är tydlig öppnar det upp 
för andra yrkesgrupper 

att ersätta biomedicinska 
analytikerns arbetsuppgifter.” 

Ledaren

Gränslös samverkan
Agneta Colliander (ordförande IBL)
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Fig. 1: Pseudomonas bakterier lokaliserat extracellulärt utanför Acanthamoeba castellanii.

FLA inkluderar f lera släkten som 
Acanthamoeba, Balamuthia, Naegleria, 
Sappinia och Dictyostelium. De är spridda 
i miljön och kan hittas i mark, biofilmer 
och vattenmiljöer i hela världen. Arter av 
Acanthamoeba är amphizoic protozoer, 
som är kapabla att överleva fritt i miljön 
eller som parasiter hos människor eller 
djur. Stor spridning av FLA ökar möjlighe-
terna att infektera människor och djur och 
vara värd för en mängd olika patogena bak-
terier och detta är en sida av komplexiteten 
i den mikrobiella världen [2].

Interaktion av amöborna med ett antal 
patogena bakterier studerades för mer än 
hundra år sedan, men studierna fokuse-
rade på tillväxten av de samodlade mik-
roorganismerna. Intressant fann Raper 
och Smith (1939) en utmärkt tillväxt av 
Dictyostelium discoideum med Escherichia 
coli och en undertryckt tillväxt med 
Pseudomomnas aeruginosa, jämfört med god 
tillväxt som skedde i odling med Shigella 
dysenteriae, Salmonella enterit och S. para-
typhi [2]. 

Samodling av E. histolytica med bakterier 
visade att E. histolytica tog upp E. coli, Serratia 
marcescens, S. flexneri och Staphylococcus 
aureus [3]. Emellertid tog E. histolytica upp 
V. cholerae och gav en skyddande barriär 

för bakterien mot verkan av gentamicin i 
laboratoriets mikrokosmos [4]. Samodling 
av Acanthamoeba arter med bakterier har 
visat att Acanthamoeba drar nytta av E. coli 
och Klebsiella aerogenes som näring. I andra 
sammanhang har Acanthamoeba stött 
bakteriell tillväxt och överlevnad, och de 
har skyddat bakterierna från klorering. 
Emellertid har Fritsche et al. funnit att 
25% av miljö-och kliniska Acanthamoeba 
artisolat innehåller obligata bakteriella 
endosymbionter.  Denna samverkan mel-
lan amöbor och bakterier ökar risken 
för infektioner som orsakas av bakterier 
eller Acanthamoebae [2]. Det har rappor-
terats att mer än 100 bakteriearter kan 
interagera eller överleva i samband med 
olika amöbaarter [5] men endast Legionella 
pneumophila isolerades från A. castellanii i 
vatten [6]. Dessutom har Acanthamoeba 
arter tillsammans med Vibrio cholerae upp-
täckts i vattenprover från koleraendemiskt 
område i Sudan [7]. 

Förklaringen till varför bakterier reage-
rar olika med amöbor var inte tydlig utan 
att bakterierna katagogerat till ätliga och 
icke-ätliga (edible and non-edible) bakte-
rier eller till amöbae-resistenta bakterier 
och amöbae-känsliga bakterier [8].

Forskning inom biomedicinsk 
laboratorievetenskap avslöjar varför 
amöban livnär sig på vissa bakterier, 
är värd för andra och dödas av 
särskilda bakterier
Bakterier delas in i intracellulära och 
extracellulära bakterier baserat på deras 
förmåga att undvika fagocytos och att 
föröka sig inne eller utanför värdceller [2]. 
Många bakterier har typ tre sekretion sys-
tem (TTSS). Dessa skillnader mellan bakte-
rierna kan påverka deras interaktion med 
fagocyter eller amöbor. 

TTSS finns i många gramnegativa bak-
terier, såsom Yersinia spp., Pseudomonas 
spp., Salmonella spp., Shigella spp. och 
patogena Eschrichia spp. TTSS består 
av strukturella, effektorproteiner och 
chaperoner. De strukturella proteinerna 
består av en bas, inre stång och nål. Nålen 
translokerar effektorproteinerna i plasma-
membranen för att injicera dessa proteiner 
i cytoplasman av eukaryoter för att främja 
infektion. Chaproner binder effektorprote-
inerna i bakteriella cytoplasman, skyddar 
dem från aggregering och nedbrytning 
och riktar dem mot nålkomplexet [2]. TTSS 
spelar en nyckelroll i den bakteriella pato-
genicit och infektion. Därför har interak-
tion av bakterier som har eller saknar TTSS 

studerats med amöbor som en modellcell 
för eukaryoter.

Interaktion av extracellulära 
bakterier med amöbor
Man har funnit att den extracellulära bak-
terien P. aeruginosa injicerar 4 olika TTSS 
effektorproteiner (exoenzymer) vilka 
beskrivs som ExoS, ExoT, ExoU, och ExoY. 
Dessa proteiner har förmåga att hämma 
DNA-syntes och fagocytos i värdcellen och 
att inducera nekros och lysering av celler 
associerad med cellskador och spridning 
av P. aeruginosa inom infekterade värdar [2]. 

Interaktion mellan A. castellanii och P. 
aeruginosa har visat att varken närvaron 
eller frånvaron av A. castellanii har någon 
effekt på tillväxten av P. aeruginosa, efter-
som stora mängder bakterier utanför 
amöborna under samodling, avslöjar P. 
aeruginosa som strikt extracellulära bakte-
rier som växer bättre ute än inne i eukary-
oter. Intressant är att vildtyp P. aeruginosa 
dödar A. castellanii  (Fig. 1), medan TTSS-
deficienta arter hämmar tillväxten av 
amöbor [2]. I detta sammanhang har det 
granskats att P. aeruginosa använder TTSS 
effektorproteiner för att döda makrofa-
ger, epitelceller och amöban D. discoideum, 
vilket också är fallet med A. castellanii [2]. 
Således är TTSS en potent virulensfaktor 
för den extracellulära bakterien P. aeru-
ginosa och A. castellanii och representerar 
en ny modell för att studera vildtyp bakte-
rier och dessa mutanter i TTSS.

 Till skillnad från P. aeruginosa är E. 
coli K12 en extracellulär bakterie och har 
inte TTSS. I samodling med A. castellanii 
kunnde E. coli varken avdöda amöban eller 
växa inuti den [2]. Emellertid visade sam-
odlingen av den fakultativa intracellulära 
neuropathogenic E.coli K1 och E. coli K12 
associerad med A. castellanii att E. coli K1 
lyserade amöbor och växte exponentiellt, 
medan E. coli K12 uppvisade minimal till-
växt [2] . Överraskande har Siddiqui et al. 
visat nyligen att neuropathogenic E. coli K1 
har TTSS och deletionsmutation av TTSS 
i denna bakterie uppvisar defekter i inva-
sionen och intracellulär överlevnad i A. 
castellanii [2].

Interaktion av intracellulära 
bakterier med amöbor
F. tularensis är en gramnegativ bakterie 
som orsakar tularemi hos människor och 
djur. Tularemi är en zoonos som resulte-
rar i feber, utslag och svullna lymfkörtlar. 
Överföringen av bakterien sker på flera 
olika sätt som exempelvis bett av infek-
terade fästingar, flugor eller myggor, eller 
intag av förorenat vatten, mat eller jord 
samt inandning av aerosoler innehållande 
bakterier och direktkontakt med organ, 
såsom hantering av vävnader eller vätskor 
från infekterade djur. Ekologi av den bak-
terien har visat att det har isolerats från 
mer än 250 djurarter såsom harar, kani-
ner och gnagare och den kan återvinnas 
från förorenat vatten och jord, men dess 

huvudsakliga naturliga reservoar är okänd. 
Det föreslås att bakterien kan överleva i 
vattendrag, eventuellt i samarbete med 
amöbor [2]. 

F. tularensis är fakultativt intracellulär 
bakterie som saknar TTSS [2]. Den har 
potentiell förmåga att växa och överleva 
intracellulärt i A. castellanii. F. tularensis cel-
ler infekterar trofozoiter av amöban, repli-
kerar och växer i vakuoler inuti trofozoiter. 
Cellorganeller av amöba såsom mitokond-
rier och endoplasmatiskt retikel rekryteras 
till de vakuoler innehållande bakterier. 
Infekterade trofozoiter finns både som 
intakta levande celler fyllda med vakuo-
ler innehåller F. tularensis och i processen 
för cytolys där de utsöndrar vesiklar som 
innehåller F. tularensis. Vissa infekterade 
trofozoiter ses också genomgå encystation 
och F. tularensis kan återfinnas i cystor. 
Francisella-infektion förloppet i A. castel-
lanii tycks visa många gemensamma drag 
med Legionella-infektion i A. castellanii och 
makrofager [2]. Förmågan av F. tularensis 
att överleva i trofozoiter och cystor kan få 
konsekvenser för det läge för överföring av 
mikroorganismen. Ett nära samband mel-
lan tularemi och vatten och isolering av 
bakterien från vattenprover som används 
för hushållsändamål samt från naturliga 
vattendrag, stödjer hypotesen att amö-
borna spela en roll i den naturliga överfö-
ringen av den fakultativa intracellulära F. 
tularensis.

Det är välkänt att Shigella flexneri utnytt-
jar TTSS för att invadera epitelceller i  
kolonslemhinnan och orsaka diarrésjuk-
domen shigellos, vilken är ett globalt häl-
soproblem. De gener som kodar för TTSS är 
lokaliseade på en 220 kb invasionplasmid. 
Våra  studier har visat att S. flexneri häm-
mar tillväxten av amöbor när invasions-
plasmiden inte aktiverades vid 30 ᴼC och 
denna bakterie dödar amöborna genom 
induktions nekros när invasionsplasmiden 
aktiveras vid 37 ᴼC [9]. 

Interaktion av extracellulära bakterier 
som har eller saknar TTSS (P. aeruginosa 
eller E. coli K12) och av intracellulära bak-
terier som har eller saknar TTSS (E. coli K1 
eller F. tularensis) med A. castellanii betraktas 
som en modell som kan användas med 
andra bakterier. Därför har interaktion av 
A. castellanii med Vibrio cholerae studerats. 

V. cholerae är en fritt levande cell i vat-
tenmiljön och den anses vara en extracel-
lulär bakterie som  saknar TTSS. Abd et al., 

Forskning avslöjar faktorer 
som styr interaktion mellan 

parasiter och bakterier

Amöbor är en extremt varierad grupp med cirka 80 släkten och flera hundra arter 
[1]. Amöborna kan vara parasitära amöbor som behöver en värd och fritt levande 

amöbor (FLA) som lever utan någon värd i naturen [2].

Av: Hadi Abd, leg. biomedicinsk analytiker och Med. Dr. i biomedicinsk laboratorievetenskap
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har visat att V. cholerae och V. mimicus är 
fakultativa intracellulära bakterier, efter-
som bakterierna har växt intracellulärt 
i amöborna (Fig. 2) liksom extracellulärt 
i odlingsmediet, vilket ökar antalet bak-
terier över infektionsdos som anges för 
människor. Detta resultat har konkluderat 
att V. cholerae och V. mimicus är fakultativt 
intracellulära bakterier och fritt levande 
amöbor är en möjlig biologisk faktor som 
ökar tillväxten av bakterier i vatten och kan 
därmed öka sannolikheten för att infektera 
människa med kolera. 

I praktiken har en molekylärmetod 
utvecklats för att detektera både V. chole-
rae och A. castellanii i samma miljö vatten-
prover, med hjälp av primer riktade mot 
kolera toxin gen (ctxA) och Acanthamoeba 
18S rDNA-genen [2]. Nyligen har man med 

hjälp av denna metod detekterat närvaron 
av V. cholerae och amöba i samma vatten-
prover från endemiska områden i Sudan. 
Överraskande, det detekterade antalet 
samman-och ensam identifierade bakterier 
var signifikant, 89% av upptäcka V. cholerae 
hittades med Acanthamoebae jämfört med 
11% V. cholerae som hittades ensamt [2]. 

Slutsatser
Resultat av interaktioner mellan bakterier 
och amöbor är beroende på om interagerade 
bakterien är en extracellulär eller intra-
cellulär och om den har TTSS eller inte, 
eftersom TTSS effektorproteiner påverkar 
kraftigt resultatet av interaktionen.

Extracellulära bakterier kan inte  för-
öka sig inuti amöbaceller. TTSS havande 
extracellulära bakterier, såsom P. aeruginosa 
dödar amöbor jämfört med E. coli som 
inte har TTSS och som intas som föda av 
amöban.

Intracellulära bakterier förökar sig inuti 
amöbor. Den intracellulära bakterie som 
inte har TTSS F. tularensis förökar sig sym-
biotiskt inuti amöbor, medan TTSS havande 
intracellulär bakterien E. coli K1 lyserar 
amöborna enligt aktivering av TTSS.

Förmågan hos V. cholerae att växa och 
överleva på i A. castellanii bekräftar att V. 
cholerae har en fakultativ intracellulär bete-
ende som inte har varit känt tidigare. Den 
intracellulära tillväxten och överlevnad 
av V. cholerae hämmar inte tillväxt och via-
bilitet av amöbaceller vilket indikerar ett 
symbiotiskt förhållande mellan V. cholerae 
och A. castellanii.

Fig. 2: Vibriobakterier lokaliserat intracellulärt 
inom Acanthamoeba castellanii.
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 A. castellanii ökar tillväxt och överlev-
nad av V. cholerae och skyddar de intracel-
lulära bakterier från antibiotikaeffekter, 
förutom detektion av både mikroorganis-
mer från samma vattenprover, stödjer roll 
av amöbor som miljömässiga värdar för V. 
cholerae.

 A. castellanii är en lämplig modell inom 
forskningen för att skilja mellan extracellu-
lära och intracellulära bakterier, eftersom de 
intracellulära bakterier kan föröka sig inne i 
amöban medan de extracellulära bakterier 
inte kan det.

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

ALDRIG SETT TIDIGARE”

Yvonne Sköldin, Biomedicinsk analytiker 
hematologen på Unilabs, Eskilstuna

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

Vårdförbundets modell för Akademisk specialisttjänstgöring:

• Utbildningen ska även 
fortsättningsvis ges av 
universitet och högskola.

• Den ska ge en akademisk 
examen och skyddad 
specialistbeteckning.

• Utbildningsanställningar 
inrättas och regleras i 
kollektivavtal.

• Utbildningen genomförs 
till större delen inom 
laboratorie verksamhet.



Biomedicinsk analytiker-pin
IBL:s  pin för biomedicinska 
analytiker är försilvrad, 25 mm 
i diameter och finns nu till för-
säljning på IBL:s hemsida.

www.ibl-inst.se

Nytt & Noterat

Biomedicinska analytikerprogrammet 
vid Linköpings universitet hamnar i topp 
när det gäller samverkan med arbets-
livet. Det visar Svenskt Näringslivs 
undersökning som sedan några år till-
baka kartlägger lärosätenas samarbeten 
med arbetslivet. Det är inom delområdet 
Medicin och Odontologi som universitetets 
biomedicinsk analytikerprogammet top-
par listan. Topplaceringen innebär en god 
koppling till arbetslivet genom exempelvis 
praktik, fadderföretag eller projektarbeten.

Biomedicinsk 
analytikerprogrammet i Linköping 
samverkar bäst med arbetslivet 

Forskare vid KTH har utvecklat en ny 
metod för att kartlägga hur olika gener 
har utvecklats över tid. Med hjälp av 
matematiska modeller är det möjligt 
att få en mer detaljerad bild av hur 
genträdet har vuxit genom evolutio-
nen och när gener eventuellt har hop-
pat från en art till en annan i artträdet. 

Jens Lagergren, professor i beräk-
ningsbiologi vid KTH, har använt sig 
av modellen på två uppsättningar av 
bakteriearter. I framtiden kan meto-
den utgöra ett viktigt verktyg för fors-
kare som är intresserade av gener som 
bakterier överför lateralt som exem-
pelvis antibiotikaresistens. 

 – Just nu är det ren grundforsk-
ning för att förstå genernas historia, 
men på sikt kan modellerna användas 
för att ge en djupare förståelse för hur 
olika arter har utvecklats och hänger 
ihop med varandra, inte bara genom 
direkt arv utan även genom genöver-
föring, säger han. 

Bättre förståelse 
av gener med san-
nolikhetsmodeller

Nya fästingsmittan drabbar 
främst redan sjuka

I ett internationellt forskningsprojekt, lett 
av Sahlgrenska akademin har forskare 
granskat elva fall av sjukdomen. Resultaten 
visar att det framförallt är redan sjuka per-
soner som har störst risk att bli infekterade 
av bakterien. 

 – Riskpatienten är i regel över 50 år, 
lider av antingen en blodsjukdom eller 
en reumatisk sjukdom och har en pågå-
ende immunhämmande behandling 
med till exempel cellgifter eller kortison, 
säger Christine Wennerås, forskare vid 
Sahlgrenska akademin.

Infektionen går att behandla med 
en antibiotikakur men idag vet man 
inte hur vanlig neoehrlichios är. 
Infektionssjukdomen är svår att upp-
täcka då bakterien inte kan odlas och flera 
patienter har drabbats av blodproppar i 
benen eller i huvudets blodkärl vilket inte 
sätts i samband med en infektion. 

Den fästingburna bakterien 
Neoehrlichia har konstaterats 
i totalt nitton sjukdomsfall i 
Asien och Europa. Bakterien 
är relativt nyupptäckt och 
beskrevs för första gången 2010. 

 – Samverkan blir allt viktigare. Det 
börjar finnas en medvetenhet om att det 
inte är en självklarhet att en utbildning 
nödvändigtvis leder till jobb utan att den 
måste kompletteras med olika insatser för 
färdighetsträning, sådan som studenter 
får via praktik, projektarbeten eller andra 
samverkansaktiviteter, säger Mikaela 
Almerud vid Svenskt näringsliv i ett 
pressmeddelande.

Kan du gissa cellen?

Rätt svar på sida 34.Foto: Maud Andersson

MISSA INTE CHNSEN ATT 
SÖKA IBL:s STIPENDIER 

IBL utlyser totalt tre resestipendier 
för deltagande på årets mötesplats 
för biomedicinska analytiker - 
Diagnostikforum i Jönköping, 14-16 
oktober, 2014

• Två resestipendier för 
yrkesverksamma biomedicinska 
analytiker om vardera 3000 kr

• Ett resestipendium för studenter 
på grundutbildningen för 
biomedicinsk analytiker på 3000 
kr

Kriterier
Sökande innehar minst ett års ordi-
narie medlemskap i IBL vid ansök-
ningstillfället och har ej erhållit 
stipendium från IBL de senaste två 
åren. Sökande är yrkesverksam bio-
medicinsk analytiker alt. biomedi-
cinsk analytikerstudent. 

Sista ansökningsdag är 15 augusti. 
Ansökningsformulär samt mer infor-
mation finns på: www.ibl-inst.se

Fortsatt högt söktryck 
till biomedicinska 
analytikerprogrammen

Antalet förstahandssökan
den till landets biomedicin
ska analytikerutbildningar 
har i år ökat till 830 vilket 
kan jämföras med 779 
sökanden i fjol eller 608 
år 2012. Men det är inte 
alla utbildningssäten som 
har fått ett ökat antal 
förstahandssökanden.

Exempelvis har Högskolan i Jönköping, 
inr iktning laborator iemedicin och 
Linköpings universitet i år färre antal för-
stahandssökanden jämfört med hösttermi-
nen 2013.

Precis som förra året är det högskolan i 
Malmö som står för den största ökningen 

av förstahandssökanden till utbildningen, 
tätt följd av Karolinska institutet och Umeå 
universitet, inriktning laboratoriemedicin 
samt Högskolan i Jönköping, inriktning 
fysiologi. 

Tittar man på söktrycket är det inrikt-
ningen fysiologi i Jönköping som ligger i 
topp med fler än 2 sökanden per utbild-
ningsplats. Andra lärosäten som hade 
fler än en sökande per utbildningsplats är 
Göterborgs universitet, Malmö högskola 
och Karolinska institutet. Lägst söktryck 
hade den klinisk fysiologiska inriktningen 
i Örebro samt utbildningen i Karlstad med 
mindre än en förstahandssökande per 
plats. Det återstår att se om det ökade sök-
trycket kommer att leda till att fler exami-
neras då antalet avhopp är relativt högt och 
ligger på ungefär 25 procent.
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Ny forskning kan reducera 
dödligheten i malaria  

Det är till största delen 
barn under 5 år som avlider 
till följd av malaria enligt 
Världshälsoorganisationen 
(WHO) och under 2012 tog 
sjukdomen 627 000 människo
liv. Nu har forskare vid 
Karolinska institutet och 
KTH i en studie kommit 
underfund med hur man kan 
särskilja patienter med en 
lättare form av malaria från 
de som utvecklar svårare 
och mer dödliga varianter. 

Plasmodium-infekterade röda blodkroppar 
(malaria).

Med hjälp av totalt tretton proteiner som 
fanns i större utsträckning i blodet hos 
de barn som utvecklat en allvarlig malla-
riainfektion blev det möjligt att särskilja 
dessa patienter från de med okomplicerad 

malariainfektion. Hittills har det inte varit 
möjligt att veta vilka patienter som ris-
kerar att utveckla en farligare variant av 
malaria och därför har dessa riskerat att bli 
hemskickade utan tillräcklig behandling. 

Totalt har forskarna analyserat mer 
än 1 000 olika proteiner i blodprover från 
700 barn som har kommit till sjukhus 
eller kliniker i Nigeria. 500 av dessa var 
malariasmittade.

 Enligt Peter Nilsson, professor i proteo-
mik vid KTH behöver det inte dröja länge 
innan forskningsresultaten kan appliceras 
inom rutinvården. 

 – Läkarna tar blodprov redan idag, och 
det behövs inget FDA-godkännande för 
att analysera några proteiner ytterligare. 
Så det behöver inte dröja så länge innan 
man börjar testa detta i praktiken på barn 
med malaria, vilket också kommer att leda 
till att kunskapen om och värdet av dessa 

proteiner kan utökas. Vi har dessutom väl-
digt god kontakt med kliniker i Nigeria och 
vi planerar att utöka studien till att även 
omfatta prover från andra regioner, säger 
han i ett pressmeddelande.

Idag ligger vaccinationstäckningen för 
mässling och röda hund i landet på mer än 
95 procent och handlingsplanen innehåller 

bland annat förslag på hur Sverige kan 
bibehålla den. Ett exempel är riktade kom-
munikationsinsatser till grupper med låg 
vaccinationstäckning. I juni kommer den 
nationella handlingsplanen att överlämnas 
till WHO.

Enligt WHO dog 122 000 barn i världen av 
mässling och många som drabbas bor i låg-
inkomstländer. Världshälsoorganisationen 
bedömer att det är möjligt att utrota de två 
sjukdomarna som orsakas av virus och 
för vilka det saknas specifik behandling 
genom vaccinationsprogram. 

Handlingsplan för att hindra 
spridning av mässling och 
röda hund

Enkelt att återvinna en-
gångshandskar med nytt 
återvinningsprogram
Nitrilhandskar och skyddskläder har 
hittills varit svåra att återvinna på ett 
hållbart sätt men nu finns ett insam-
lingsprogram som laboratorier kan 
använda för att materialåtervinna sin 
engångsutrustning som annars ham-
nar direkt i soptunnan. 

Det är miljöföretaget TerraCycle som 
tillsammans med Kimberly Clark 
Professional har lanserat ett sätt att 
återvinna skyddskläder, handskar, 
skoskydd och hårnät på ett hållbart 
sätt. Engångsutrustningen slängs 
i speciella insamlingslådor och tas 
sedan om hand av miljöföretaget. 
Avfallet används därefter som råma-
terial för nya miljövänliga produkter 
som plaststolar. 

Samarbetet som går under nam-
net RightCycle lanserades först 
som ett pilotprojekt under ett år i 
Storbritannien och Tyskland och är det 
första stora återvinningsprogrammet 
för denna typ av avfall. Idag finns pro-
grammet inte bara i Europa utan även 
i Afrika och Mellanöstern.

www.ibl-inst.se

Världshälsoorganisationen, 
WHO, har inlett ett globalt arbete 
med målet att utrota sjukdom
arna mässling och röda hund. 
Socialstyrelsen har nu publicerat 
en nationell handlingsplan för att 
begränsa spridningen av sjuk
domarna i Sverige som ett led i 
det världsomfattande arbetet. 

Hjärtinfarkt kan uteslutas 
med ett blodprov

Med ett blodprov och ett EKG 
kan risken för hjärtinfarkt 
uteslutas hos patienter som 
söker akutvård för brösts
märtor. Det visar en två
årig studie från Karolinska 
Institutet och Karolinska 
Universitetssjukhuset. 

Forskarna har mätt nivåerna av högkäns-
ligt troponin T ( hs-cTnT ) på totalt 14 636 
patienter och sett att om nivåerna av 
blodmarkören är låga samt om patienten 
har ett normalt EKG är risken för hjärtin-
farkt låg.

– Vi blev överraskade av de tydliga 
resultaten. Sannolikheten att patienterna 
inte var i riskzonen för hjärtinfarkt var 
99,8 procent och 100 procent för döds-
fall och det oberoende av patienternas 
riskfaktorer för hjärtinfarkt och hur 

länge patienten hade upplevt sympto-
men, säger Nadia Bandstein, doktorand 
vid Karolinska Institutet och läkare på 
Karolinska Universitetssjukhuset i ett 
pressmeddelande. 

Fördelen med högkänslig tropo-
nin-analys är att den är hundra gånger 
känsligare samt snabbare än äldre mät-
metoder. Det snabba sättet att utesluta 
hjärtinfarkt hos patienter med brösts-
märtor innebär att många kommer att 
slippa bli inlagda på sjukhus vilket även 
innebär att upp till 1000 sjukvistelser 
per år kan undvikas, bara på Karolinska 
Universitetssjukhuset. 

– Vi visar även att endast en nivå 
av hs-cTnT behöver tas, vilket gör att 
patienten kan skrivas ut direkt från 
akutmottagningen. Så vi använder det 
här blodprovet tillsammans med ett EKG 
kan vi undvika att lägga in 20-25% av de 
patienter vi lägger in idag på grund av 

bröstsmärta, vilket betyder 600 till 700 
patienter per år bara på vårt sjukhus, och 
mellan 6-7000 patienter i hela Sverige, 
säger Nadia Bandstein.

Idén bakom studien kommer från 
sjukhusets kliniker som observerade att 
patienter med odekterbar hs-cTnt som 
lades in nästan aldrig fick diagnosen 
hjärtinfarkt eller behövde någon ytterli-
gare utredning och kunde åka hem en dag 
efter att de hade blivit inlagda. 

Men Nadia Bandstein betonar även att 
ytterligare forskning behövs för att utvär-
dera risken för hjärtinfarkt hos patienter 
med något förhöjda nivåer av hs-cTnT 
för att se om det finns ytterligare prover 
som kan utesluta hjärtinfarkt hos dessa 
patienter. Det är också viktigt att följa 
upp patienter som får diagnosen hjärtin-
farkt baserad på något förhöjd hs-cTnT.

Foto: W
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Ulla Johansson är Årets 
biomedicinska analytiker 2013

Hon får utmärkelsen för uppbyggnaden 
och utvecklingen av den flödescytome-
triska verksamheten vid Immunologiska 
laboratoriet på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset. Idag är efterfrågan stor på dessa 
analyser av både kliniker och forskare tack 
vare det stora utbudet samt kvaliteten. 

Som special-biomedicinsk analytiker 
arbetar Ulla Johansson även med utveck-
ling av andra immunologiska metoder 

IBL:s styrelse ställdes inför ett 
svårt beslut när vinnaren av 
utmärkelsen ”Årets biomedi
cinska analytiker” skulle väl
jas. Till slut föll valet på Ulla 
Johansson, special biomedicinsk 
analytiker vid Immunologiska 
laboratoriet på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Göteborg. 

samt upplärning av nya medarbetare men 
är också konsult för andra flödescytome-
tri-verksamheter, både inom och utanför 
sjukhuset. 

Ulla Johansson kommer att få motta sitt 
pris i höst på Diagnostikforum i Jönköping. 
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TEMA: Gränsöverskridande laboratoriemedicin

I nfektion med humant papillomvirus, 
HPV, är en förutsättning för uppkom-
sten av livmoderhalscancer.  Sedan 
laboratorierna övergått till metoden  

vätskebaserad cytologi har det blivit rutin 
att testa för HPV-infektion när ett prov 
visar på lätta cellförändringar. 

 – Nästan alla cervixcancrar är orsa-
kade av HPV och det är bara någon enstaka 
procent där fallet inte är så. Det innebär att 
en cell med förändrat utseende som inte 
innehåller HPV, inte är precancerös för 
viruset måste finnas där. Det är vinsten, 
att vi kan använda oss av virustestet för 
att se om de här lindriga förändringarna 
innebär en risk för cancerutveckling eller 
inte. Förut kallades kvinnor med oklara 
eller lätta atypier till extra undersök-
ningar och vävnadsprovtagning. Vi räknar 
med att det är ungefär 1000 kvinnor bara 
i Stockholm som slipper bli kallade till 
uppföljning med den nya diagnostiken, 
säger Anders Hjerpe, professor och överlä-
kare på Karolinska Universitetssjukhuset, 
Huddinge. 

Sedan 2012 får hälften av kvinnorna 
mellan 55 och 60 år i Stockholm inbjudan 

Bättre 
screeningsprogram 
med HPV-testning 

till cellprovtagning med HPV-virus. De 
proverna går direkt till HPV-analys, till 
skillnad från övriga prover där en morfolo-
gisk undersökning görs primärt. 

 –  I den gruppen är det bara prover 
som visar sig vara positiva för HPV som vi 
går vidare med och undersöker morfolo-
giskt, säger Stefania Fanunza, cytodiag-
nostiker på Klinisk Cytologi, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge. 

Nu förbereder sig laboratoriet för Klinisk 

cytologi för nästa fas av införandet av HPV-
testning inom screeningprogrammet. Med 
start under senvåren är tanken att gruppen 
vars prover primärtestas för viruset ska 
utökas och omfatta hälften av kvinnorna 
mellan 30 och 60 år. Fram till 29-års ålder 
kommer alla prover att först undersökas 
morfologiskt under alla förhållanden.

 – Det är så vanligt i unga år att kvin-
nor är positiva för viruset. Däremot om 
inte kroppen gör sig av med infektionen, 
det är då risken ökar för cancerutveckling. 
Kvinnor som ska följas upp och efterbe-
handlas ska ha både virus och morfologisk 
förändring och om bägge ska finnas spelar 
det ingen roll i vilken ordning proverna 
HPV-testas. Då väljer man det billigaste 
och nu är HPV-testernas kostnad så låg 
att de konkurrerar med cytologi, säger 
Anders Hjerpe. 

HPV-testning ger säkrare och 
effektivare screeningprogram
Risken för att missa en morfologisk för-
ändring i ett enstaka cytologiskt prov 
ligger runt 30 procent. Men eftersom 
cancerutvecklingen i livmoderhalsen tar 
10 – 20 år hinner man fånga upp behand-
lingsbara förstadier tack vare den täta 
provtagningen. 

Däremot är virustestets känslighet 
högre och risken för att inte upptäcka virus 
i ett prov är cirka 10 procent vilket gör att 
intervallen mellan screeningstillfällena 
kanske kan förlängas från nuvarande 3–5 
år till 4–6 år.

 – Det är möjligt att vi kan glesa 
ut cellprovskontrollerna om man gör 
HPV-typning primärt. Då vet man att 
de som är HPV-negativa behöver tes-
tas igen först efter 4 eller 5 år. Men det 
är någonting som måste utvärderas, 
säger Anders Hjerpe.  

Preliminär data från försöken där 
hälften av alla prover från 60-åriga 
kvinnor screenades först med HPV-test 
visar att det finns fall med högrisk HPV 
där en morfologisk förändring saknas. 

 – De kvinnorna ska man följa även 
efter den sista cellprovskontrollen vid 
60 års ålder för det kan var ett sätt 
att identifiera kvinnor som har risk 
att utveckla livmoderhalscancer som 
nuförtiden uppträder i högre åldrar 
också. 

Cytologi och mikrobiologi 
samverkar 
Vid själva övergången till vätskeba-
serad cytologi ansvarade det viro-
logiska laboratoriet på Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge för 
analyserna av HPV-virus. Men denna 
modell visade sig inte vara optimal och 

sedan snart ett år tillbaka görs analysen av 
personalen på Klinisk Cytologi. 

 – Vi har tagit över det för det var lät-
tast att göra så. Analyserna görs på ett så 
standardiserat sätt att alla laboratorier 
med duktig personal kan utföra dem. Det 
är alltid lättast att göra analyser där prov-
materialet finns och jag tycker att man 
ska undvika att skicka prover mellan olika 
laboratorier för delanalyser så långt det 
går, säger Anders Hjerpe. 

Men virustypningar utförs fortfarande 
på virologen. Det nuvarande testet detek-
terar HPV 16 och 18 som är de vanligaste 
typerna och ytterligare ett tiotal övriga 
högrisktyper. Analyssvaret innehåller 
endast information om huruvida provet 
innehåller högrisk humant papillomvi-
rus. Men i vissa fall kan det vara aktuellt 
att typa viruset och då tar Klinisk Virologi 
över testningen.

 – Behandlingen för livmoderhalscan-
cer är en konisation där man operativt tar 
bort epitelet där förändringen finns. Bästa 
sättet att se om man har lyckats operera 

”Man driver diagnostiken 
mycket, mycket längre 
med hjälpanalyserna 

men nyckeln är hela tiden 
morfologi.”

Anders Hjerpe, professor och överläkare, tror att när 
det multivalenta vaccinet börjar användas  kommer 
behovet av cellprovskontroller att minska avsevärt. 

Klinisk patologiska laboratorier befinner sig mitt i en förändringsprocess och de 
molekylärbiologiska analyserna börjar ta allt större plats vid diagnosticering och val av 
behandling för en rad cancersjukdomar. Införandet av HPV-testning är inget undantag. 
Analysen gör att cellprovtagningen blir både säkrare och effektivare samtidigt som en 

ny arbetsmodell med förändrade arbetsuppgifter på laboratorierna börjar ta form. 

Text: Jasenka Dobric
I nästa fas av införandet av HPV-testning kommer cellproverna från hälften av alla kvinnorna mellan 30 och 60 år i Stockholm att primärtestas för 
viruset. 

TEMA: GRÄNSÖVERSKRIDANDE LABORATORIEMEDICIN

Foto: Karolinska Institutet
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bort allting är att se om det finns något 
virus kvar. I genomsnitt har patienterna 
tre olika virustyper samtidigt så multipla 
infektioner är inte ovanligt och när patien-
ten är behandlad vill gynekologen kunna 
veta om det finns virus kvar och om det 
är samma typer eller om det kanske finns 
någon ny typ i provet. Den fullständiga 
typningen är ett dyrt test och ingenting 
man gör i klinisk rutin.

Ny roll för cytodiagnostiker
Införandet av HPV-testningen håller på 
att förändra cytologin som disciplin och 
kommer förmodligen på sikt att medföra 
ändringar i screeningprogrammet för liv-
moderhalscancer. Och med det också cyto-
diagnostikernas roll på laboratoriet. 

 – Den diagnostiken vi gör på cyto-
logiskt labb består till en stor del av att 
mikroskopera och tolka de morfologiska 
förändringarna, vilket kräver träning.  
Men nu har vi kommit till den punkten 

Livmoderhalscancer kuriosa
• HPV upptäcktes med 

elektronmikroskopi 1949

• Infektionen blev känd som 
sexuellt överförbar på 1950-talet

• Sammanhanget mellan HPV 
och livmoderhalscancer visades 
under 1970-talet

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hur utvecklades idén att anordna 
vårmötet i klinisk kemi och klinisk 
patologi samtidigt i Örebro? 

– Det visade sig att det inte fanns någon 
arrangör för vårmötet i kemi. Det skickades 
ut flera förfrågningar i landet men ingen 
nappade. Då föddes tanken att vi skulle 
kunna göra något gemensamt. Örebro fyl-
ler 750 år så det är ett riktigt jubileumsår.

Varför har ni valt att göra på det 
sättet? 

– Vi har möjlighet att ta emot större 
grupper eftersom vi ska ha arrangemanget 
på Conventum. Där finns gott om föreläs-
ningssalar, både stora och små. De har 

Gränsöverskridande laboratorie-
medicin när patologi möter kemi

År 2015 står Örebro stad värd 
för vårmöten i klinisk kemi 
och patologi samtidigt. Större 
utbud av föreläsningar, inblick 
i en annan disciplin samt lägre 
deltagaravgift är bara några 
av fördelarna med att anordna 
dessa möten i gemensam 
regi. Agneta Colliander, biträ
dande verksamhetschef för 
Laboratoriemedicinska länsklini
ken och Åsa Bergström, driftchef 
på Klinisk patologi, som arbetar 
med det kommande evene
manget tror att de befintliga 
disciplingränserna kommer att 
suddas ut allt mer i framtiden.

Av: Jasenka Dobric

också möjlighet att hålla bankett för större 
sällskap.  Vi ser även en ekonomisk vinst 
då man kan samarbeta och dela på kostna-
derna. Detta tänker vi kommer deltagarna 
tillgodo genom en lägre deltagaravgift vil-
ket förhoppningsvis också ger ett högre 
deltagarantal. 

Vad innebär detta för deltagarna? 
– Större utbud av föreläsningar då delta-

gare kommer att ha möjlighet att välja fritt 
bland programmens punkter. Som delta-
gare får man chansen att få en inblick i en 
annan disciplin. 

Vad kommer att skilja detta möte 
från de föregående med tanke på 
upplägget? 

– Man får tillgång både till det egna pro-
filområdet samt en möjlighet att lära något 
nytt om analyser inom kemi. Vi har ju de 
senaste femton åren utbildat generalister 
så det blir fler och fler som faktiskt har en 
god insikt inom hela det laboratoriemedi-
cinska området. Kliniska föreläsningar 
kommer vid ett par tillfällen vara gemen-
samma vilket kommer att visa hur labora-
toriemedicin finns med i hela vårdkedjan 
vid flera tillfällen. Det som är gemensamt 
inom laboratoriemedicin kan lyftas fram. 
Sedan kommer vi att ha ett bredare pro-
gram med fler föreläsare. 

Vilka fördelar samt nackdelar kan 
det finnas? 

– Den stora fördelen är att man får 
chansen att lära sig något nytt. Kanske 

kan någon bli inspirerad till att börja 
arbeta inom ett annat område. Vi kan visa 
på det som är lika och lära av varandra. 
Exempelvis finns flödescytometri både 
inom patologi och kemi. Detsamma gäller 
för molekyläranalyser. Nackdelen är att 
det alltid är svårt att bryta gamla möns-
ter och traditioner. Det finns en oro över 
att det inte blir som det alltid har varit och 
att man ska värna om patologins vårmöte 
som ett eget evenemang.

Kommer programmen att 
innehålla särskilda punkter som är 
gemensamma för alla deltagare? 

– Ja, det kommer det självklart att fin-
nas. Vi ska visa på det som är gemensamt. 

Vad har ni fått för respons hittills 
från de olika yrkesgrupperna som 
dessa möten vänder sig till?

– När vi anmälde vårt intresse till kli-
nisk kemi fick vi mycket positiv respons 
vilket gjorde att vi fortsatte detta arbete. 
Vi ska inte sticka under stol med att mot-
tagandet från patologin kanske inte var 
lika positivt. Det finns en stor oro över 
denna förändring vilket vi givetvis har full 
respekt för. Vi kommer göra vårt bästa för 
att detta ska bli ett vårmöte som ger ringar 
på vattnet och stimulerar till fortsatt sam-
arbete inom våra discipliner.

Vad tycker utställare om detta? 
– Hittills har vi i stort sett bara fått posi-

tiva reaktioner. Man ser naturligtvis en 
fördel att få möta så stor kundgrupp vid 
samma tillfälle. I samarbete med utstäl-
larna kommer vi att planera utställningen 
på bästa sätt så att det ska bli lätt att hitta 
till det intresseområde som man har. 
Många av utställarna kommer ju faktiskt 
på alla vårmöten.  

Tror ni att vi i framtiden kommer 
att se flera liknande upplägg på 
olika evenemang för biomedicinska 
analytiker? 

– Ja, det tror vi kommer att bli allt van-
ligare. Det ena utesluter inte det andra. 
Varför inte vartannat år?

då vi med utgångspunkten från vad man 
ser i mikroskop kan komplettera med en 
mängd andra undersökningar. Tidigare 
kunde man exempelvis konstatera car-
cinom men idag kan man även säga att den 
kommer från lungan och har den och den 
mutationen och det är den medicinen som 
ska användas. Man driver diagnostiken 
mycket, mycket längre med hjälpanaly-
serna men nyckeln är hela tiden morfologi. 

Ett nytt arbetssätt för cytodiagnostiker 
håller därför på att växa fram på det cytolo-
giska laboratoriet i Huddinge och Stefania 
Fanunza ser bara fördelar med detta.

 – Jag tycker att det är jätteroligt att göra 
PCR-analyserna och inte mikroskopera 
hela tiden för det är ganska ansträngande 
för synen och dessutom sitter man stilla 
för mycket. Vi är ett par stycken som turas 
om att ta hand om HPV-analyserna och det 
är vi cytodiagnostiker som även svarar ut 
alla HPV-prover tillsammans med morfolo-
gin. Dessutom använder vi testet på en del 
andra cancer som lungcancer för att utreda 
om det rör sig om metastaser hos kvinnor 
som har tidigare haft livmoderhals cancer, 
säger hon. 

För laboratorierna gäller det att arbeta 
med att bygga ut den övriga diagnostiken 
och vara beredda på övergången till primär 
HPV-testning. Arbetsmängden kommer att 
minska när endast prover från kvinnor 
som är yngre än 30 år kommer att analy-
seras cytologiskt först och på laboratoriet i 
Huddinge räknar man med så småningom 
en minskning på 60 000 prover om året. 

Agneta Colliander, biträdande verksamhets-
chef för Laboratoriemedicinska länskliniken, 
Universitetssjukhuset Örebro.

Åsa Bergström, driftchef på Klinisk patologi, 
Universitetssjukhuset Örebro.

 – Det gäller att maximera den övriga 
diagnostiken och på så sätt kunna ge 
patienterna bästa möjliga utbyte i varje 
enskilt fall. Och den dagen vi ser att detta 
fungerar bra kommer screeningprogrammet 
att vara billigare för samhället, säger Anders 
Hjerpe.

Men frågan är om de gynekologiska cell-
provskontrollerna, som infördes i Sverige i 
slutet av 1960-talet och som bidrog till den 
stora minskningen av livmoderhalscancer, 
kommer överhuvudtaget att vara nödvän-
diga i framtiden. Dagens vaccin skyddar 
mot HPV-typerna 16 och 18 som är bakom-
liggande orsak till cirka 70 procent av alla 
livmoderhalscancer. 

 – Det multivalenta vaccinet som man 
håller på och testar nu innehåller skydd mot 
nio stycken högrisk HPV – typer. Den dagen, 
om tio till tjugo år, när effekten av  multi-
valenta vaccinet börjar visa sig tror jag att 
behovet av cellprovskontroller kommer att 
minska avsevärt  avslutar Anders Hjerpe. 

Cytodiagnostikern Stefania Fanunza ser positivt på förvandlingen som cytologiska laboratorier genomgår med införandet av HPV-testning. 
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I mer än 20 år har Labex Instrument 

levererat, installerat, utbildat personal, 

utfört förebyggande underhåll och reparerat 

centrifuger. Genom bl a. följande åtgärder 

arbetar vi aktivt mot att säkerställa driften av 

centrifuger inom den svenska sjukvården. 

Labex Instrument erbjuder:

 » Installation och utbildning i handhavande

 » Förebyggande underhållsavtal för att 

säkerställa funktion och säkerhet

 » En välutvecklad serviceorganisation med 

leverantörsutbildade och certifierade 

servicetekniker

 » Lånecentrifug vid reparation för att undvika 

driftstopp

 » 3 års garanti på alla centrifuger 
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och vakuumcentrifugering/Indunstning
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Besöksadress: Ekslingan 6, Helsingborg
Tel: 042-32 40 00, E-post: labex@labex.com
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Från stor till liten ...



K orrekt provtagning och prov-
hantering är en förutsättning 
för tillförlitliga analysresultat. 
När man tittade i provtagnings-

anvisningar från Klinisk kemi respektive 
mikrobiologi möttes personalen på sjukhu-
sets avdelningar till och med av två olika 
benämningar för samma prov – likvor eller 
cerebrospinalvätska.

Dessutom insåg man att det fanns en del 
svårigheter i hanteringen av likvorprover 
som laboratorier tog emot. Många gånger 
blev värdefulla provvolymer kasserade 
innan klinikerna gjorde bedömningen att 
komplettera med mikrobiologiska analyser.

 – Ett återkommande problem var just 
infektionsutredningar då klinikerna i regel 
först vill veta om en inflammation förelig-
ger hos patienten innan kompletterande 
mikrobiologiska analyser beställs. Ofta är 
då provet hanterat på ett suboptimalt sätt, 
det är inte sterilt och provet har blivit cen-
trifugerat, säger Catarina Andersson, leg. 
biomedicinsk analytiker på Klinisk kemi. 

 – Dessutom skulle personalen på sjuk-
husets avdelningar själva fördela prov-
volymer och bestämma vilket rör varje 
laboratorium skulle få. Rören skulle märkas 

Fördelar med att synkronisera hantering av  
likvorprover på Klinisk- kemi, mikrobiologi och patologi

• Betydligt enklare provtagning för kliniker

• Betydligt enklare för provtagande personal att märka röret, endast ID märkning

• Provet hanteras huvudsakligen på labb av van personal

• En del av provet ”säkras” för eventuell komplettering av mikrobiologiska 
analyser

• Optimal användning av erhållen provvolym

• Större chans att det blir rätt hela vägen

Samarbete ledde till 
optimal användning 

av likvorprover
Krångliga provtagningsanvisningar och långt ifrån optimala 

hanteringsrutiner på laboratorierna var huvudanledningar till att ett 
gemensamt förbättringsarbete på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 

startades. Målet var att samordna hanteringen av likvorprover så att dessa 
kan användas på ett optimalt sätt.

Text och foto: Jasenka Dobric 

på rätt sätt och antalet etiketter stämde 
oftast inte med antalet rör man hade tagit, 
vilket skapade osäkerhet, förklarar Lisbeth 
Abrahamsson, leg. biomedicinsk analyti-
ker på Klinisk kemi. 

För att försöka komma till rätta med de 
svårigheterna som uppstod i samband med 
provtagning och hantering av likvorprover 
bildades en projektgrupp med representan-
ter från Klinisk- patologi, kemi, mikrobio-
logi och kundtjänst. Både biomedicinska 
analytiker och läkare var involverade i 
förbättringsarbetet med målet att skapa 
gemensamma rutiner kring provtagning 
och analys av likvor. Det resulterade i upp-
daterade hanteringsrutiner på laboratorier, 
förenklade provtagningsinstruktioner och 
bättre förvaringssystem. 

 – Inom projektgruppsarbetet invente-
rade vi hur stor provmängd som krävdes 
för de olika likvoranalyserna. Tio milliliter 
för vuxna respektive fyra för barn och den 
centrala frågan var om alla tre laboratori-
erna kunde samsas om denna provvolym. 
Dessutom tittade vi bland annat på hur 
proverna skulle tas om hand på bästa sätt i 
provinlämningen samt hur de skulle förva-
ras, förklarar Catarina Andersson. 

Optimalt med standardiserad 
provtagning 
En lumbalpunktion tas bland annat 
vid utredning av neurologisk sjukdom, 
demens, intracerebral blödning och infek-
tion och tanken var att tio milliliter i ett 
rör skulle vara standardprovmängd vid alla 
dessa frågeställningar. Ett undantag var 

blödningsfrågeställning då samma mängd 
skulle fördelas på fyra rör.  

– Det enda personalen på avdelningarna 
där likvorprover tas måste tänka på är att 
ta fyra rör vid blödningsfrågeställning. 
Annars tar de ett rör med tio milliliter prov 
i. Resten sköter vi. Nu har vi checklistor och 
rutiner för hur vi fördelar provmängden 
och på så sätt säkrar att det finns material 
också för odling och PCR, förklarar Lisbeth 
Abrahamsson.

En annan svårighet med just likvor-
proverna på Länssjukhuset Ryhov var 
att de förvardes i flera olika kylrum och 
frysar vilket ofta försvårade arbetet med 
dessa prover. Nu vet personalen exakt 
var proverna finns och var man ska leta  
när kompletterande analyser behöver 
utföras. 

– Vi har ett stort ansvar för dessa 
prover, och nu är chansen större att det 
blir rätt hela vägen samt att vi använder 
erhållen provvolym optimalt när pro-
verna huvudsakligen hanteras av labora-
toriepersonal, säger Catarina Andersson. 

Närhet till varandra är avgörande 
Arbetet med att samordna handhavande 
av likvorprover har tagit ungefär ett och 
ett halvt år. Även laboratorier i Värnamo 
och Eksjö, som skickar en del av dessa pro-
ver för analys till sjukhuset i Jönköping, 
har inkluderats i förbättringsarbetet. 

 – Det har krävt många träffar för att 
kunna föra ihop det på ett bra sätt, säger 
Catarina Andersson. 

En viktig del i arbetet har varit att nå ut 
med information, dels till den egna per-
sonalen och dels till alla kunder. Catarina 
Andersson och Lisbeth Abrahamsson tror 
att närheten laboratorierna i Jönköping 
har till varandra har varit en av de avgö-
rande faktorerna till att samarbetet över 
disciplingränserna numera fungerar väl. 

 – Samarbetet under projektets gång 
har fungerat väl. Fördelen är att vi har 
nära till varandra i och med att vi har loka-
lerna på samma plan. Jag kan tänka mig 
att laboratorier på större sjukhus inte har 
samma chans till liknande samarbete. Vi 
träffas när vi jobbar även om vi kanske inte 

jobbar direkt med varandra, säger Lisbeth 
Abrahamsson.

Nya förbättringar 
Även om projektet är avslutat arbetar labo-
ratorierna fortfarande med förbättringar, 
bland annat när det gäller provtagningsan-
visningar. Nästa steg är att ytterligare för-
enkla instruktioner för likvorprovtagning. 

 – Det krävs lite mer arrangemang för 
att ta ett sådant prov och naturligtvis vill 
vi underlätta arbetet för personalen på kli-
nikerna. Även om vi arbetat med att för-
tydliga våra provtagningsanvisningar så 
kan det fortfarande förbättras och just nu 
tittar vi på om vi kan förfina dem och göra 
dem och göra dem ännu enklare att följa.

Catarina Andersson och Lisbeth Abrahamsson 
har varit involverade i arbetet med att syn-
kronisera hanteringen av likvorprover på 
Länssjukhuset Ryhov. 

 – Vi har ett stort ansvar för dessa prover och nu är chansen större att det blir rätt hela vägen samt att vi använder erhållen provvolym optimalt när 
proverna huvudsakligen hanteras av laboratoriepersonal, säger leg. biomedicinsk analytiker Catarina Andersson.
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RKKT

Kanske du har hört denna berättelse förut, 
men det skadar inte att läsa en gång till. 
Repetition är ju kunskapens moder som 
bekant, och kunskap kan man aldrig få för 
mycket av sägs det ju också. Jag halkade in 
på denna bana av en ren slump kan man 
säga. Jag och en kollega jobbade ett natt-
pass tillsammans och vi hade en vision att 
åka på en konferensresa till EuroMedLab i 
Glasgow i maj 2005. Hade aldrig kunnat ana 
att detta sökande senare kunde ta mig till 
sådana upplevelser och träffa sådana fina 
människor och knutit kontakter med som 
jag har gjort under ett flertal år runtom i 
hela landet. 

Hur som helst så hamnade vi på RKKT:s 
hemsida och läste där att det gick att 
söka stipendier just för det ändamål vi 
hade tänkt oss. Så vi nappade på idén och 

snabbade oss att skicka in våra ansök-
ningar, och hoppades sedan på ett positivt 
besked. Det måste ha varit någon däruppe 
som tycker om mig för just detta år var 
det bara vi två som hade sökt och hade 
då turen att få ta del av pengarna och få 
åka iväg på den åtråvärda resan. Det blev 
en stor och minnesvärd händelse både å 
yrkets vägnar och för mig personligen. Vi 
hade några vackra vårdagar i Skottland 
och skrev en reseskildring som senare 
publicerades i Laboratoriet. 

Det här var alltså mitt första steg till 
ett aktivare och mer kreativt liv. Några år 
senare blev jag uppringd av en person som 
satt i valberedningen i RKKT och ställde 
frågan till mig om jag var intresserad av 
att ta ett uppdrag som suppleant i riksför-
eningens styrelse. Jag kände mig väldigt 
hedrad och utvald redan då och hade inte 

alltför lång betänketid innan jag tackade 
ja. Samtidigt hade jag också en begyn-
nande karriär inom den fackliga sidan, då 
jag blev invald i avdelning Dalarnas sty-
relse för Vårdförbundet. Jag tänkte att det 
var bäst att smida medan järnet var varmt, 
och på något sätt går ju områdena lite 
grann hand i hand. Vi jobbar ju för samma 
sak, fast från olika fronter och samarbetar 
allt som oftast. 

Nästa år, 2009, var det dags för nästa trapp-
steg på min väg till framgång. På Vårmötet 
i Kalmar blev jag vald till ordförande och 
nu öppnade sig en ny värld framför mig. 
Jag trivdes bra i den nya rollen och gillade 
att synas, höras och lägga fram idéer och 
tankar i ett led att påverka professionens 
utveckling. Ganska snart började styrelsen 
med bland annat mig i spetsen att tänka på 
en förening i förändring. Vi observerade en 
nedåtgående trend i medlemsantalet och 
valde då att ta kontakt med IBL och övriga 
riksföreningar för ett mera gemensamt 
samarbete. Visionen var, och är det även 
idag, att samla alla krafter inom den bio-
medicinska laboratorievetenskapen under 
ett och samma tak istället för att konkur-
rera om våra medlemmar. 

Under flera år pågick sedan ett arbete 
med att hitta en modell för det nära samar-
bete som kunde vara lämpligt att sjösätta 
som alla parter kunde förlika sig med. Från 
början var det fler riksföreningar med i 
diskussionerna, men till slut var det RKKT 
som drog det längsta strået och som hade 
det största behovet av att slå sina påsar 
ihop och ingå i organisationen IBL. Det 
går att likna det vid ett äktenskap ungefär 
med den skillnaden att parterna har delad 
ekonomi. 

Det bildades en arbetsgrupp vars syfte var 
att ta fram konkreta detaljer, så att sam-
manslagningen kunde genomföras. Många 
timmar har tillbringats med att knäcka 
rätt koder, tänka rätt tankar och samla 
alla kloka och goda idéer. Båda organisa-
tionerna, IBL och RKKT, har presenterat 
sitt arbete på flera årsmöten och redovisat 
hur långt processen har gått. Det har varit 
tydligt, i alla fall inom RKKT, att denna pro-
cess har varit nödvändig för att få alla med-
lemmar att bearbeta denna förestående 

förändring. Som alla vet så tar det olika 
lång tid hos oss människor att acceptera 
och också respektera ett fattat beslut och 
sedan själva genomförandet.

Ingen är gladare än vi, den avgående 
styrelsen i RKKT, som tog farväl vid det 
historiska årsmötet för RKKT den 6 maj. 
Innan vårt årsmöte tog vid hade IBL 
genomfört sitt årsmöte och även där rös-
tade medlemmarna igenom att sektioner 
kunde bildas under organisationen, vilket 
i praktiken innebar att RKKT nu kan väl-
komnas in i gemenskapen! Nu tar den nya 
sektionsstyrelsen nya tag och fortsätter 
det viktiga arbetet att föra in klinisk kemi 
och transfusionsmedicin som ett speci-
alområde inom IBL i form av en sektion. 
Den nya styrelsen består nu av Kamran 
Nourafkan, som har tagit över ordföran-
deklubban efter mig, Ewa Grönvall och 
Anna-Lena Henriksson. Jag är den första 
att önska de alla tre ett gott samarbete och 
lycka till med fortsatt utveckling i en posi-
tiv riktning!

Jag vill nu på detta sätt tacka för mig, för 
er uppmärksamhet, att ni har läst min 
berättelse så långt. Jag vill tacka min familj 
och mina vänner för att ni stöttat mig, alla 
medlemmar som har uppmuntrat mig, alla 
styrelseledamöter som jag har lärt känna 
och samarbetat med. Ni har alla bidragit 
till att jag har vuxit i mitt uppdrag och som 
person och jag vill uppmana er andra att 
ta chansen om ni får den. Du har bara ett 
liv och ett sådant tillfälle kommer aldrig 
tillbaka, tänk på det!

Avslutningsvis vill jag säga att jag inte 
på något sätt kommer att släppa profes-
sionen; samma kväll som jag avgick som 
ordförande i RKKT blev jag invald i IBL:s 
styrelse, så mitt engagemang fortsätter 
ännu i några år.

En skön sommar tillönskas er alla!

Inga-Lill Sparr

En ordförandes 
tack till sina 
medlemmar

”Ingen är gladare än vi, 
den avgående styrelsen i 
RKKT, som tog farväl vid 
det historiska årsmötet 
för RKKT den 6 maj.”

Allting har en början och, 
tro det eller ej, men allting 
har också ett slut. Jag skriver 
dessa rader som en avgående 
ordförande och jag vill berätta 
min historia i denna riksför
ening, hur min väg har sett 
ut under dessa år som jag 
har fungerat som en ledare. 
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Equalissidan

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

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

Barnradiologi
Equalis är under ständig tillväxt och har 
idag över 100 olika kvalitetssäkringspro-
gram inom områden som spänner från 
allmän klinisk kemi till nuklearmedicin. 
Nu breddas verksamheten ytterligare. 
Introducerandet av verksamhetsområdet 
barnradiologi markerar ett viktigt steg 
för Equalis då det är det första området 
utanför laboratoriemedicin och klinisk 
fysiologi.

En expertgrupp bestående av Peter 
Hochbergs (expertgruppens ordfö-
rande, barnradiolog, Lund/Malmö), 
Marika Gullberg-Lidegran (barnradiolog, 
Stockholm), Håkan Boström (barnradio-
log, Göteborg) samt Fredrik Stålhammar 
(barnradiolog, Lund/Malmö) har bildats.

I den första omgången, som kom-
mer att öppnas den 9 juni, ska delta-
gare bedöma lägen för navelkatetrar. 
Röntgenundersökning som kontroll efter 
navelkatetersättning utförs som rutin vid 
alla svenska sjukhus med neonatalavdel-
ning. Navelkatetrar används bland annat 
för att ta blodprover, mäta blodtryck och 
blodgaser, samt för att ge läkemedel. 
Vanligen sätts både navelven- och navel-
artärkateter, i enstaka fall endast en 

kateter. Röntgenundersökningen är viktig 
för att veta navelkateterns läge med avse-
ende på funktion och komplikationsrisker. 

Equalis nyhetsbrev
Equalis är mitt i processen av att 
starta upp ett elektroniskt nyhetsbrev. 
Nyhetsbrevet, som ska skickas ut flera 
gånger per år, kommer bland annat 
innehålla inbjudan till våra användar-
möten, information om nya och ändrade 
kvalitetssäkringsprogram, information 
om publikationer av nya SKUP-rapporter 
samt andra aktuella nyheter hos Equalis. 

Datum för utskick av nyhetsbrevet 
anpassas till innehållet. De av våra del-
tagare som har en aktuell e-post adress 
i vårt system kommer att få en kortfat-
tad information strax innan det första 
nyhetsbrevet skickas ut. Övriga som är 

Equalis har två stora nyheter 
vi vill berätta om, det ena är 
vårt nya expertgruppsom
råde inom barnradiologi, det 
andra är införandet av ett 
elektroniskt nyhetsbrev.

intresserade av att få nyhetsbrevet är väl-
komna att hålla utkik på vår webbplats för 
information om anmälan till brevet.

Viktigt att notera är att nyhetsbrevet 
endast skickas till dem som anmäler sitt 
intresse på Equalis webbplats. Länken till 
detta är ännu inte klar vid skrivandets 
datum (20 maj). Den kommer att finnas 
på vår startsida www.equalis.se, där kan 
man kryssa i vilka typer av annonseringar 
man är intresserad av; användarmöten, 
kvalitetssäkringsprogram samt SKUP-
rapporter. Från och med nu kommer 
inga inbjudningar till användarmöten att 
skickas med post, all information sker via 
nyhetsbrevet. Det är därför viktigt att den 
som är intresserade av att delta på använ-
darmöten antingen registrerar sig till vårt 
nyhetsbrev, alternativt besöker vår webb-
plats för aktuell information.

Initialt kommer nyhetsbrevet bara att 
finnas på svenska. Skulle intresse uppstå 
från våra utländska deltagare kan det i 
framtiden bli aktuellt även med ett brev 
på engelska.

Användarmöten i höst
I höst kommer sju användarmöten att gå av stapeln. De annonseras i vårt nya elek-
troniska nyhetsbrev, men ni kan förstås också kika på vår webbplats för att få mer 
information om mötena och få reda på när det är dags för anmälan. 

• Endokrinologi 29−30 september, Nova Park, Knivsta

• Transfusionsmedicin 16 oktober, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

• Patientnära analyser 16−17 oktober, Uppsala Konsert och Kongress, Uppsala

• Arbets- och lungfysiologi 22 oktober Klara konferens, Stockholm

• Allmän klinisk kemi 10−11 november, Nova Park, Knivsta

• Molekylärdiagnostik 10−11 november, Scandic Billingen, Skövde

• Nuklearmedicin 18 november, Klara konst, Stockholm

Glad sommar önskar vi på Equalis.
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• Hur gör vi när vi inte har tid att handleda?

• Hur gör vi en rättvis och korrekt bedömning? 

• När ska en student underkännas och hur talar vi om det?

• Hur får vi engagerade och kompetenta handledare?

• Attityder - studenternas respektive medarbetarnas

HANDLEDARFORUM 
DIAGNOSTIKFORUM 2014
Vi ställs ofta inför samma utmaningar oavsett vilken verksamhet 
vi arbetar i. Vad kan vi lära av varandra och kan vi hitta gemen-
samma lösningar? Vi kommer att diskutera kring olika scenarier 
och områden vi kommer beröra är bland annat:

Linda Tillmar, Med. Dr., leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi, 
Primärvård, Universitetssjukhuset i Linköping.



RKKT blir en sektion i IBL
En investering inför framtiden som kommer 
att stärka professionen. Detta är grunden till 
beslutet om att Riksföreningen för klinisk 
kemi och transfusionsmedicin ombildas till 
en sektion i IBL år 2015. 

Hur samarbetet kommer att se ut exakt 
är ännu inte klart men ett färdigt sam-
arbetsavtal kommer att presenteras på 
Diagnostikforum i oktober. 

Redan år 2011 bildades en projektgrupp 
bestående av styrelsemedlemmar från 
IBL och RKKT som fick i uppdrag att börja 
skissa på möjliga samarbetsformer. Tanken 
är att sammanslagningen ska gynna båda 
organisationerna och dess medlemmar 
samt stärka professionen med en tydligare 
föreningsstruktur för biomedicinska ana-
lytiker i Sverige. 

IBL:s årsmöte
Den 6 maj var det dags för 
IBL:s årsmöte som hölls i 
Stockholm. Då blev det klart att 
Riksföreningen för klinisk kemi 
och transfusionsmedicin, RKKT, 
kommer att bilda en sektion 
inom IBL med start år 2015.  
Agneta Colliander tog över ordfö
randeposten och fyra nya leda
möter röstades in i IBL:s styrelse.

Förhoppningen är att IBL i framtiden 
ska inleda flera liknande samarbeten med 
övriga riksföreningar men även andra 
aktiva nätverk.

Stadgeändring 
På årsmötet röstade medlemmarna ja till 
ändring i IBL:s stadgar som är en förutsätt-
ning för att organisationen ska kunna ha 
flera sektioner. 

Ny ordförande och vice ordförande 
IBL:s nya ordförande är Agneta Colliander, 
leg. biomedicinsk analytiker och biträdande 
verksamhetschef för Laboratoriemedicinska 
länskliniken, Universitetssjukhuset Örebro. 
Agneta Colliander har också suttit i organisa-
tionens styrelse i ett år som vice ordförande. 

Ny viceordförande är Maysae Quttineh, 
leg. biomedicinska analytiker på klinisk mik-
robiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 
som har arbetat för IBL:s styrelse i två år.

Fyra nya styrelseledamöter 
IBL har fått fyra nya styrelseledamöter. Läs 
mer om Monica Fröjd, Caroline Landhage, 
Inga-Lill Sparr och Kristin Lovén på sidan 27. 

Ordförande i EPBS inledde årsmötet
Marie Culliton, ordförande i den europeiska 
organisationen för biomedicinska analytiker, 

IBL:s nya styrelseledamöter
Fyra nya styrelseledamöter har 
tagit plats i styrelsen. Läs om 
varför de har valt att engagera 
sig i IBL, vilka frågor de brinner 
för samt vilka utmaningar de 
tror att professionen står inför. 

Monica Fröjd
Ombudsman, Naturvetarna.

Inga-Lill Sparr
Biomedicinsk analytiker, 
Laboratoriemedicin Dalarna. 

Kristin Lovén
Biomedicinsk analytiker på Sahl-
grenska universitetssjukhuset, Östra, 
Göteborg.

Caroline Landhage
Biomedicinsk analytiker på Bagar-
mossens regiondjursjukhus, Stockholm.

Varför har du valt att engagera dig i 
IBL:s styrelse?
Monica: Jag är intresserad av biomedicinsk 
analytiker-frågor och att vara styrelseleda-
mot i IBL tror jag är ett sätt att påverka dessa.

Inga-Lill: Jag har varit ordförande i RKKT, 
Riksföreningen för Klinisk Kemi och 
Transfusionsmedicin, under ett antal år och 
känner att jag har mer att ge när det gäller 
min profession och yrkets utveckling. 

Jag vill finnas med på banan och kunna 
påverka i de frågor som är viktiga för våra 
medlemmar till exempel utbildning, kom-
petensutveckling, karriär, nätverksträffar 
med mera.

Kristin: Min förhoppning är att jag ska få 
vara med och jobba med frågor som berör 
vår utbildning, professionens utveckling och 
status. Jag hoppas dessutom att min utbild-
ning inom och erfarenhet av klinisk fysio-
logi ska kunna bidra till IBL:s arbete inom 
det området.

Caroline: Jag vill representera biomedicin-
ska analytiker inom veterinärmedicin där 
vi strävar efter den bästa vården för männ-
iskans bästa vän och högsta kvalitén på 
provresultaten.

Vilken eller vilka frågor tycker du är 
viktiga för IBL att driva?
Monica: Jag tycker att utbildningsfrågan är 
väldigt viktig. Hur ser utbildningarna ut idag 
och varför väljer vissa landsting att anställa 
andra yrkesgrupper på biomedicinsk analy-
tiker- befattningar. Frågan är komplex och 
just nu är det brist på biomedicinska analy-
tiker, i alla fall i Stockholms-området men vi 
måste jobba för att visa på vårt viktiga yrke.

Inga-Lill: Det är viktigt att följa utvecklingen 
som finns på många av våra arbetsplatser 
genom att erbjuda en gemensam plattform 
för alla specialiteter inom den biomedicin-
ska laboratorievetenskapen med en årligen 
återkommande träffpunkt där man bland 
annat kan utbyta erfarenheter med varan-
dra. Det är önskvärt att fler riksföreningar 
ansluter sig till IBL som samlar dessa under 
ett och samma paraply.

Kristin: Utbildningen! Jag vill att de biomedi-
cinska analytikerutbildningarna ska locka 
rätt personer, att så många som möjligt av 
dem som börjar också fullföljer studierna, 
och får ett bra och utvecklande jobb efteråt.

Caroline:  Jag tycker det är viktigt att notera 
vår automatisering på de stora sjukhusen 
idag och inte glömma vårt huvudämne som 
just är laboratorievetenskap och metodik. 
Vi vet till exempel vilka analyser som kan 
vara ytterligare nycklar till en diagnos hos 
patienten. Jag vill ge biomedicinska analy-
tiker mer utrymme inom diagnostik. Vi får 
inte sluta använda huvudet bara för att en 
maskin står för själva analysförfarandet.

Vad tror du är den största utmaningen 
professionen står inför just nu?
Monica: Det än nog att bevara vår plattform 
som yrkesgrupp i yrkeslivet. 

Inga-Lill: Att möta generationsväxlingen på 
rätt sätt! Det gäller att ta tillvara på all den 
kunskapsbank som finns väl bevarad hos 
alla biomedicinska analytiker som snart går 
i pension, så att den stora skatt som det är 
kan förvaltas och vidareutvecklas hos den 
yngre generationen som ska ta över. Vi behö-
ver därför också satsa på medlemsrekryte-
ring och visa upp vilka fördelar det finns 
med att vara organiserad.

Kristin: En stor utmaning tror jag kan vara 
att hitta utvecklingsmöjligheter för oss bio-
medicinska analytiker som vill fortsätta 
jobba inom sjukvården. Jag ser oss som en 
stor tillgång för våra arbetsgivare och för 
samhället redan med vår grundutbildning. 
Det är viktigt att de biomedicinska analy-
tiker som väljer att därtill läsa en magis-
ter- eller masterexamen kan jobba kvar på 
kliniken med ökat ansvar och såklart ökad 
lön och inte försvinner bort från vården.

Caroline: Att kunna ge personer som 
antingen har tagit en masterexamen eller 
doktorerat en tjänst inom rutinarbetet.  Idag 
kan de vara överkvalificerade för en bio-
medicinsk analytiker- tjänst och blir inte 
tillfredställda med sina arbetsuppgifter men 
även kan få svårt att få den lön de förtjänar.

EPBS, inledde årsmötet med att prata om 
professionen i förändring, framtida utma-
ningar som automatisering, självtester och  
avsaknad av tydliga karriärmöjligheter. Hon 
berättade även om strategierer som EPBS har 
arbetat fram för att på bästa sätt möta dem. 

EPBS har en arbetsgrupp som stöttar 
arbetet med att starta europeiska master-
utbildningar som flera universitet runt om 
i Europa driver tillsammans. I Sverige är 
Göteborgs universitet aktuell för en av de 
tänka europeiska  masterutbildningar.

Agneta Colliander har tagit över ordförande-
posten efter Helene Johansson.

IBL har fått en ny ordförande och fyra nya styrelseledamöter under årsmötet som hölls i maj.

MEDLEMSSIDOR
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Ett 60-tal biomedicinska analytiker från hela 
landet deltog i nätverksträffen. Intressanta 
föreläsningar om kvalitetssäkring, cyto-
logi, Statens veterinärmedicinska anstalts 
(SVA) bakterologiskalaboratorium och 
deras användning av Maldi-tof för att 
snabbare identifiera patogenabakterier 
stod på schemat. Veterinären Josefin 
Öberg föreläste om cytologiprover som är 
en viktig del för diagnostiken inom veteri-
närmedicin och gör att man många gånger 
kan undvika nedsövningar av djuren. På 

Årets nätverksträff inom 
veterinärmedicin

”På vårt laboratorium arbetar 
en legitimerad biomedicinsk 
analytiker – en garanti för hög 
kvalitet på analysen”  sådana 
skyltar ska göras för att 
uppmärksamma och infor
mera folk om att det arbetar 
biomedicinska analytiker på 
veterinärmedicinska labb. 
Det var en av idéerna man 
kom på under nätverksträffen 
för biomedicinska analytiker 
som arbetar inom veteri
närmedicin som hölls den 4 
och 5 april på Bagarmossens 
djursjukhus i Stockholm. 

Text & foto: Tanja Wijkmark 

djursjukhus tas mycket cytologiprover på 
knölar, sår och vid parasitfrågeställningar. 
Det används flera olika tekniker vid cyto-
logiprovtagning och för att kunna göra en 
korrekt bedömning är det viktigt att veta 
var och hur provet är taget.  Därför är bio-
medicinska analytiker på många djurkli-
niker även med vid provtagning. Josefin 
Öberg höll också en förläsning om hur 
Bagarmossens laboratorium arbetar med 
kvalitetssäkring. Föreläsningssessionen 
avslutades med en föreläsning om den 
numera allmänt kända Echinococcus spp, 
dvärgbandmasken och hittills har fyra 
infekterade rävar hittats i Sverige.

Ingen behörighetsreglering
Jordbruksverket har föreslagit att inte 
införa behörighetsreglering för biomedi-
cinska analytiker inom djursjukvården. 
Myndigheten anser att det är viktigt att 
biomedicinska analytiker finns på labben, 
men att analyserna inte nödvändigtvis 
måste utföras av biomedicinska analytiker. 
En behörighetsreglering hade inneburit att 
legitimerad biomedicinsk analytiker även 
hade varit legitimerad inom gruppen djur-
hälsopersonal (Laboratoriet nr. 3, 2013).

En arbetsgrupp bestående av styrgrup-
pen inom nätverket samt representanter 
från SVA och IBL bildades för att arbeta 
vidare med frågan om behörighetsreglering 

Hormonanalyserna som T4, TSH, kortisol, 
progesteron och ibland även fenemal utförs 
på kemiinstrumenten. De är placerade i eget 
rum utrustat med extra kylfunktion för att 
de ska kunna fungera optimalt. Här analy-
seras också hormonet progesteron som ofta 
beställs för att man ska kunna kartlägga 
löptikars optimala parningsperiod. 

Instrumentet Immuliten har djuranpas-
sade reagens och för Cobas är reagensen 
utvecklad av humant blod. Labbets hema-
tologimaskin har en djuranpassad mjuk-
vara som är inställd på olika djurceller men 
analys av alla blodiffar sker manuellt. 

På labbet utförs också specifika 
koagulationsanalyser för de båda 
koagulationsvägarna

Nya laboratoriet på 
Bagarmossen

Sedan november 2013 står det 
ett splitternytt laboratorium 
på Bagarmossens djursjukhus. 
Sex biomedicinska analytiker 
jobbar på det 190 kvm2 stora 
laboratoriet där cirka 15 000 
analyser görs varje månad.

Text: Caroline Landhage

Mikrobiologiska delen har ett eget rum 
med inkubatorer. Bagarmossens laborato-
rium tar emot bakteriologiska prover även 
från andra kliniker som Gärdet, som är en 
del av koncernen Anicura. Ett vanligt prov 
som tas på djur är urin med urinvägsfråge-
ställning samt kristaller i urin. Även ana-
lys av faeces utförs, bland annat flotationer 
och påvisande av ägg och mask.

På Bagarmossen finns också en blodbank 
med 70 blodgivare som kommer tre gånger 
per år. Storleken, 500 ml, på blodpåsarna till 
hund skiljer sig inte från de som används 
till människa men från katter tas endast 
40-45 ml. 

Cytologi är också en del av verksamheten 
där allt från öroncytologi, sår, neoplasier 
och bukvätskor analyseras. Biomedicinska 
analytiker tittar på majoriteten av dessa 
och mer komplexa prover bedöms av en 
veterinär.

för att undersöka om det finns någon möj-
lighet att påverka beslutet.

Kontroller är ett problem på 
djursidan 
Interna och externa kontroller för maski-
nerna är ett problem på djursidan. Få före-
tag tillverkar kontroller och lägre antal 
prover och analyser jämfört med human-
medicin bidrar till detta, vilket påverkar 
prisnivån. På många mindre veterinärkli-
niker är det inte ekonomiskt försvarbart 
att köpa dessa kontroller. Man har tidigare 
varit i kontakt med Equalis som arbetar 
med extern kvalitetssäkring, men arbetade 
inte vidare med frågan eftersom priserna 
blev för höga. IBL, som äger 24 procent av 
Equalis, har fått i uppdrag att lyfta frågan 
igen, då den externa kvalitetsäkringen är 
viktig. Andra frågor som diskuterades var 
vidareutbildning på högskolenivå inom 
veterinärmedicin på masternivå eller kur-
ser inom exempelvis cytologi och hema-
tologi då skillnaden inom dessa områden 
jämfört med humanmedicin är stor.

Eftersom många biomedicinska analy-
tiker arbetar  ensamma på veterinärmedi-
cinska labb håller biomedicinska analytiker 
inom koncernen Anicura ronder via webben 
för att tillsammans diskutera och bedöma 
hematologi - och cytologiprover. Detta gör 
att fler prover kan svaras ut av biomedicin-
ska analytiker.  

På Bagarmossen finns också en blodbank med 70 
blodgivare som kommer tre gånger per år. 

Årets nätverksträff inom veterinärmedicin arrangerades av Bagarmossens djursjukhus. IBL representerades av Tanja Wijkmark, leg. biomedicinsk 
analytiker och kanslisamordnare. 

Från vänster: Caroline Landhage, Anna Ekelund, Gunilla Dhyring och Sara Carlsson är biomedicinska analytiker som arbetar 
på Bagarmossens laboratorium. 

Missa inte veterinärblocken på årets 
Diagnostikforum i Jönköping. 
För mer info se www.diagnostikforum.se

Djursjukhusets egna reklam ska locka blodgivare.

MEDLEMSSIDOR
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Att vara biomedicinsk ana
lytiker är ett yrke som ger 
möjligheter att arbeta med 
många olika områden inom 
laboratoriemedicin. Hur ser 
arbetet ut i andra länder, 
länder med lägre standard än 
vad vi är vana vid, till exempel 
i ett mycket fattigt land? Vi är 
tre biomedicinska analytiker 
som under vår utbildning 
vid Karlstads Universitet fick 
möjligheten att uppleva detta.

Efter fyra intensiva, teoretiska terminer 
på Biomedicinska analytikerprogrammet 
vid Karlstads universitet var det nu dags 
att pröva våra kunskaper praktiskt under 
verksamhetsförlagd utbildning. Praktiken 
skulle vara hela hösten under termin fem 
och vid vår första information berättade 
vår lärare Ingalill Gumaelius att det även 
fanns möjligheter att åka utomlands och 
göra praktik. Kina, Kambodja och Vietnam 
nämndes som några exempel. Ingalill pra-
tade lite extra varmt om ett barnsjukhus 
i Kambodja där   studenter från vårt pro-
gram under tolv års tid  gjort en del av sin 
praktik.   När vi fick möjlighet att åka en del 
av terminen, några   veckor istället för hela 
terminen, och på så sätt både få en insyn i 
vårt arbete här i Sverige och i ett land med 
betydligt lägre standard var det inte svårt 
att bestämma att vi ville resa. Under våren 
planerades det, bokades flygbiljetter och vi 
läste på om Kambodja, ett land inte någon 
av oss hade någon större vetskap om. 

Höstterminen kom och vi var utspridda på 
olika praktikplatser såsom klinisk kemi, 
patologi, fysiologi, blod och vårdcentraler. 
När det äntligen blev november var det dags 
att packa väskorna, lämna höstmörkret 
och snöslask för fem veckor i ett betydligt 
varmare och tropiskt klimat. Efter en lång 
flygresa med ett snabbt byte i Bangkok 

landade vi äntligen i värmen på den lilla 
flygplatsen i Siem Reap i norra Kambodja. 
Siem Reap är Kambodjas före detta huvud-
stad. Staden är idag mest populär och känd 
hos turister för dess närhet till tempelom-
rådet Angkor. Vi mötte Ingalill som landat 
några timmar tidigare och blev hämtade 
av personal från sjukhuset där vi skulle 
vara de kommande veckorna. Under färden 
på de dammiga vägarna mötte vi boskap, 
mängder av tuk-tuks och hela familjer hop-
trängda på en moped. Hotell för turister i 
olika klasser samsades med mindre hus, 
och skjul av trä där flertalet av invånarna 
bodde.

Vår praktik som skulle vara i fyra 
veckor var på Angkor Hospital for Children 
(angkorhospital.org) i Siem Reap. Sjukhuset 
öppnade 1999 och drivs ideellt av Friends 
without a border. Det var svårt, om inte 
omöjligt, att föreställa sig på förhand hur  
praktiken skulle komma att bli, hur stan-
darden skulle vara på laboratoriet, de sjuka 
barnen och vad vi skulle få göra. 

Första morgonen, en mycket varm och solig 
dag, möttes vi av en fullsatt innergård med 
patienter - sjuka barn och deras familjer 
som väntade på att få komma in till sjuk-
huset. Varje dag tar sjukhuset emot upp till 
500 barn och många av dem har rest långt 
tillsammans med sin familj för att komma 

dit, de som kunde betala för vården gjorde 
det och detta täckte upp för de som inte 
hade råd. Den volontäransvariga på sjuk-
huset berättade att många kambodjaner 
har dåliga erfarenheter av sjukvård, vilket 
gör att när de väl söker vård, är patienterna 
ofta i mycket dåligt skick. 

En svag lukt av desinfektionsmedel 
mötte oss när vi klev in på sjukhuset. För 
att komma till laboratoriet var vi tvungna 
att passera en avdelning där barn som 
drabbats av denguefeber, som just då hade 
stora utbrott, vårdades. Sjukhusets labora-
torium var uppdelat på två olika ställen, ett 
för mikrobiologi samt ett för klinisk kemi, 
blodcentral och hematologi. Med erfaren-
heter från våra tidigare praktikplatser var 
det här något helt annat. De flesta analy-
sinstrument har laboratoriet fått i gåva och 
för att analysera kemiprover såsom ALAT, 
CRP med flera.  Man var tvungen att pipet-
tera reagenser och inkubera i rätt tid och 
temperatur. Sysmex-apparaten vid hema-
tologi placeringen var mer bekant, och på 
denna placering gjorde vi massor av diffar 
och undersökte blodbilden. Vi fick även se 
malaria i ljusmikroskop. Just malaria är 
inte vanligt i området men det förekom 
enstaka fall. 

Blodgivning utgjorde en stor del av labo-
ratoriearbetet, ute i samhället fanns affi-
scher vilket gjorde att även turister, efter 
att fyllt i hälsodeklaration var välkomna 
att lämna blod. Placeringen på mikrobio-
logen var väldigt intressant med mängder 
av blododlingar, då sepsis var vanligt. Vi 
gjorde vanliga gramfärgningar och typning 
av bakterier, bl.a. Salmonella! Vi fick även 
se tuberkulosbakterier. Tillsammans med 
annan personal på sjukhuset fick vi även 
möjlighet att åka med på hembesök ute på 
landsbygden, många av barnen vi besökte 
var drabbade av HIV. Läkaren som var med 
oss berättade att många av familjerna var 
mycket fattiga, de saknade telefon vilket 
gjorde det svår för personalen att nå dem 
om det skulle behövas inför hembesöken.  

Vi hade fyra underbara, korta praktik-
veckor tillsammans med underbar perso-
nal på sjukhuset. De var väldigt skickliga, 
tillmötesgående och hade alltid nära till 
skratt. Tillsammans med dem tillbringade 
vi en dag på sjön Ton Le Sap där vi besökte 
Floating village och dagen avslutades med 

en äkta kambodjansk middag på kvällen. 
På vår fritid, eftermiddagar och helger 
hann vi med många roliga utflykter. Vi 
besökte tempelområdet Angkor Wat och 
flera andra tempel. I huvudstaden Phnom 
Penh upplevde vi Paul Pots grymma regim i 
Killing fields och fängelset S-21 Toul Sleng. 

När sista praktikdagen kom packade vi 
något motvilligt våra väskor. Dan före 
julafton landade vi i snöstorm på svensk 
mark igen. Vi är tacksamma för att vi fick 
möjlighet att göra denna resa och hoppas 
att andra som går i samma funderingar 
tar chansen. Vi har fått erfarenheter och 
många fina minnen för livet. 

Av: Josefine Carlsson, Lorraine 
Eriksson och Therese Lindsten

Angkor Wat
http://angkorhospital.org/
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Praktikveckor i 
Kambodja gav 
minnen för livet



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.iblinst.se

Bimelix AB
Torggatan 10, AX22100 Mariehamn

www.bimelix.ax

Redo för firandet av den internationella biomedicinska analytikerdagen.

Arbetsgruppen som planerade dagen i Umeå; Ulrika Johansson, Karin Emanuelsson,   

Anna-Karin Ulander och Carin Nilsson.

Biomedicinska analytiker på Akademiska sjukhuset 
bjöds på tårta dagen till ära.

Biomedicinska analytiker i Karlstad hoppas kunna upprepa 
årets succé även nästa år.

Sverige runt på den inter-
nationella yrkesdagen 15 april

Från Umeå till Jönköping. Så 
uppmärksammade biomedicin
ska analytiker professionen på 
den internationella yrkesdagen.

Umeå
Även i år anordnades en studiedag speci-
ellt för biomedicinska analytiker i regio-
nen. Temat var etik men föreläsningar om 
utvecklingsarbeten som bedrivs av yrkes-
gruppen samt yrkesrollen lyftes också 
fram. 

Uppsala
Biomedicinska analytiker på Akademiska 
sjukhuset bjöds på tårta dagen till ära. 
Även IBL var på plats för att fira professio-
nen och uppmärksamma den viktiga rollen 
biomedicinska analytiker har inom hälso- 
och sjukvården.

Karlstad
På köpcentret ”Mitt i City” i Karlstad fick 
besökarna möjlighet att träffa biomedicin-
ska analytiker från samtliga avdelningar 
på Karlstads centralsjukhus. Det var många 
nyfikna som passade på att gissa vikten på 
en blodpåse och prata med biomedicinska 
analytiker. 

Jönköping
I sjukhusets entré fanns olika montrar 
där biomedicinska analytiker visade ett 
axplock ur sin vardag med många vik-
tiga stödjande funktioner för sjukvården. 
Vårdpersonalen fick chansen att följa med 
på en guidad tur på sjukhusets laboratorier. 

”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.  
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IBL Kalendarium
Kurser, möten och konferenser
10–12 september
47th Nordic Coagulation 
Meeting
Visby

16–19 september
XXXIV Nordic Congress 
in Clinical Chemistry
Göteborg

29–30 september
Equalis användarmöte 
– Endokrinologi
Göteborg

3–7 oktober
IFBLS:s världskongress
Taipei, Taiwan

14–16 oktober
Diagnostikforum 2014
Jönköping

16 oktober
Equalis användarmöte 
– Transfusionsmedicin
Svenska Läkaresällskapet, 
Stockholm

16–17 oktober
Equalis användarmöte 
– Patientnära analyser
Uppsala Konsert och 
Kongress, Uppsala

16–18 oktober
EPBS-möte
Dublin, Irland

22 oktober
Equalis användarmöte
– Arbets- och lungfysiologi 
Klara konferens, Stockholm

Knep & Knåp

Rätt svar på gissa cellen: Megakaryocyt.

Denna gång finns det åtta ord gömda med koppling 
till aktuella händelser för biomedicinska analytiker. 
Som vanligt får en vinnare bjuda sina kollegor på 
tårta.

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

knep

L S D K O F W S W P E G Q H Y M E A W S Q S O V K 
Z F X I C K T A X B F T C R U Z W H R L A K B F J 
M R C T A W Z G O I J X Ö B Q K E J N M K Q B N M 
J E M E X G D S K Q W J L M W G F I M I U Z W I B 
L V M Z C Z N E R V L X J J S G I A O M G Y O P Z 
P A V H V F B O R W V F F H T R N E P T P H P Z R 
X J B I M O A D S I G K X O H S Å M K C W L Q D K 
S P E C I A L I S T U T B I L D N I N G W K W O Q 
T F P S F A Y Q U M I A X A O W K U F C Y I G I P 
P X Z B I V N Y K P J K G C E W Z D O K I I Q T R 
L P H K I Z K R D B Y N F A N W P X V J Z O K N O 
R E I D N E P I T S I U J O O D C K Ä P U K B G L 
J Z M X Y Z S P S N J X J O R L U P R T R T Q X O 
H I E S A R T P G X T T Y S V U B T L R I X J R C 
J W M W T W M D E D H C Q A B X M G D P N E N L Z 
X H O Q G N J E Z M F P X I A I R T S C K S W I I 
P N N O P Q D X G B D P N I A A E A K K M Y F O J 
R A F I E S X Z I Y D S Z Z H Q I R O F D F F P I 
C L F U Z H R V T J G S N E A G Q Z N H O L N F J 
U Q Q A G E J H K E K D B M S W L G G A U B A F A 
Z S W X D E F B I E U U A Q A N P T R G F S X P F 
B G L B J C B A K F E N S L J S C P E E T S Q T A 
C C S M W O E P F U D H X Q X E P O S F F E I Y K 
R U G C S O L C D F X W Z V E B J W S O R V Z A A 
O P B K B D G R F I H E C R I A S L M P K Q M B U 
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10−11 november
Equalis användarmöte 
– Allmän klinisk kemi
Nova Park, Knivsta

18 november
Equalis användarmöte 
– Nuklearmedicin
Klara konst, Stockholm

2015
13-14 april
Equalis användarmöte 
– Proteinanalyser
Plats: Ännu ej faställt.

4–6 juni
NML-kongress 
Reykjavik, Island

Nästa nummer av

Tema: Antibiotika |  Kommer: 6 oktober 2014

15–17 okt
Fördjupningskurs i kärl diagnostik med ultraljud
Halmstad, För anmälan: Helen.Forsberg@skane.se
Anordnas av Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik

TEMA: GRÄNSÖVERSKRIDANDE LABORATORIEMEDICIN
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Nu introducerar vi en ny serie vattenrenare 
från ELGA Labwater
Vi har arbetat med vattenrening till laboratorier sedan 1965 på den svenska marknaden och har 
under den tiden haft ELGA som vår leverantör. 
Det är därför med stolthet som vi nu kan introducera den nya linjen Chorus från ELGA Labwater.
Chorus består av modulära enheter vilket erbjuder större frihet i hur anläggningen anpassas efter
just era behov. 

•       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.

Hör med oss om introduktionspriser på nya Chorus vattenrenare för just ditt laboratorium!

Introduktionspr
iser!

08-590 962 00     www.ninolab.se



POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Kemiluminescence teknologi (CLIA)  

Helautomatiserat 

Drygt 50 olika tester 

Upp till 24 tester samtidigt 

Enkel laddning av patientprov 

CE märkt  

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

VIRCLIA MONOTEST  

Snabbt, enkelt & helautomatiserat! 


