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LedareN

Tack alla ni som deltog i IBL:s kampanj den 15 april. Många roliga och 
bra bilder och inlägg. Nästa år blir det säkert ännu fler. Nu har vi ju sett hur 
snabbt det går att få genomslag. Sedan var det ju även en del arbetsplatser 
som anordnade aktiviteter på plats med innehållsrika program. Bra jobbat.

 Nu är det 20 år sedan IBL, 
Institutet för biomedicinsk labo-
ratorievetenskap, bildades. Vad har 
då hänt under dessa år med vår 
profession? Vi bytte namn från 
laboratorieassistent till biomedi-
cinsk analytiker 1995. En yrkes- 
examen och skyddad yrkestitel 
kom 1999 och 2006 blev vårt yrke 

ett legitimationsyrke. Nu arbetar vi vidare på att även få en reglerad 
specialistutbildning. Det kommer säkert att ta några år men vi kommer 
inte att ge upp. Vi firade dessa 20 år i samband med årsmötet i Örebro. 
 Vårmötet i Örebro var ju unikt med ett gemensamt möte för klinisk 
kemi och patologi. Rekordmånga utställare och ett mycket varierat 
program. Det fanns något för alla, bland annat ett block som handlade  
om droger, från hur man arbetar med dessa frågor inom vården till vilka 
analyser som är aktuella för att spåra den ökade användningen. Tidningens 
tema denna gång är just droger och ni som var på vårmötet har förhopp-
ningsvis fått en hel del ny kunskap.
 Vi har många duktiga biomedicinska analytiker med gedigen kompetens 
inom den teknik som används för att mäta alla de nya droger som konti- 
nuerligt dyker upp. Här kan man verkligen 
tala om ett riktigt detektivarbete. Men det  
är inte bara inom detta område som den 
biomedicinska analytikern är en detektiv  
utan det gäller i allra högsta grad även inom 
sjukvården som helhet.
 På utbildningsnätverkets årliga möte 
enades man om beskrivingen av huvud- 
området biomedicinsk laboratorievetenskap. 
Förmågan att självständigt välja, använda och 
utvärdera analys- och undersökningsmetoder 
samt tolka erhållna resultat i relation till 
patienten är unikt för denna yrkesgrupp. 
 Hoppas att ni alla får en riktigt  
skön sommar.
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Klart med gemensam beskrivning av 
biomedicinsk laboratorievetenskap  

”På utbildningsnätverkets årliga 
möte enades man om beskrivingen 

av huvudområdet biomedicinsk 
laboratorievetenskap.”

Vi bryr oss om
VeinViewer® har utvecklats bland annat med tanke på barn 

då provtagningen kan vara svår. Den indikerar vendjup, har 

justerbar bildstorlek och ljusstyrka. Den kan användas helt 

mobilt och har dubbla batterier för säker drift. 

Kontakta oss för demonstration.

Hettich Labinstrument AB
Kuskvägen 8 | SE-191 62 Sollentuna, Sweden

Telefon +46 (0)8 752 00 30 | Fax +46 (0)8 752 03 90
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Vi möter framtidens 
krav redan i dag

VeinViewer® – ett nytt instrument 
för hitta venen på ett säkert sätt vid
blodprovtagning. Underlättar arbete 
för bl.a. svårstuckna patienter. 

Besök vår webshop
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Building on the success and principles of SMART Automation,
Sakura Finetek proudly introduces the next step in Total Laboratory
Automation. It is called Tissue-Tek® AutoSection®.                    

The first of its kind, this fully-automated and programmable
microtome aligns and trims blocks with optimal precision, section
after section. AutoAlign™, the core technology behind AutoSection®,
automatically orients blocks and dramatically reduces the risk of
losing tissue; revolutionary for re-cuts. In addition, with the
Autotrim™ technology, blocks are faced and trimmed in seconds,
and ready for sectioning.                                   

Optimized for use with Tissue-Tek® Paraform® Cassettes, as well as
all other conventional tissue cassettes.                                          

Sakura Finetek Sweden AB

autosection.sakura.eu

smartautomation@sakura.eu

AutoSection® sets the standard ensuring:

• Consistent high-quality sectioning

• Preservation of valuable tissue
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• Minimal repetitive motions
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Congress of Pathology
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PREDEMICS och hepatit E  
– ett europeiskt samarbete för att motverka 

zoonotisk virussjukdom
oonotiska RNA-virus som 
sprids från djur till människa 
utgör en stor riskfaktor för 
olika sjukdomar hos männis-
kor. Smittvägar är främst 
fekal-oralt genom förorenat 

vatten men de smittar även via luft- 
vägar och olika vektorer. Hittills har 
alla försök att hindra dessa virus i sin 
framfart rönt begränsad framgång. 
Det krävs bättre och snabbare 
metoder för att hindra den allt 
snabbare utvecklingen av zoonotiska 

sjukdomar. Därför inleddes 2011 
ett femårigt EU-projekt, PREDE-
MICS, vars syfte är att ge beredskap, 
förutsägbarhet och framför allt 
möjlighet att förebygga pandemier 
orsakade av nya zoonotiska RNA-
virus. Genom ett samarbete mellan 
olika vetenskapliga discipliner 
genereras värdefull information, 
bland annat om hur virus rör sig 
över artgränser och hur sjukdomar 
uppstår. Faktorer som ekologi och 
antropologi kan även ge information 

om utsattheten och infektionsrisken 
för människor.

De virus som studeras i projektet 
är influensa, hepatit E, japansk 
encefalit och lyssavirus. I projektet 
ingår totoalt 16 grupper från 
Belgien, England, Frankrike, Italien, 
Schweiz, Spanien, Sverige och 
Tyskland. I Sverige finansierar 
projektet professor Heléne Norders 
grupp vid Göteborgs Universitet 
och studien av hepatit E. 

prEdEMICs I svErIgE
Sveriges befolkning har en hög 
seroprevalens av hepatit E och 
därför vill vi undersöka prevalensen 
hos vilda djur. Stammar som vi 
hittar hos djur relaterar vi sedan till 
stammar som smittar människor. 
Studien har bland annat resulterat  
i att vi, som första forskningsgrupp, 
visat att hepatit E smittar älg och 
att 20% av den svenska älgpopula-
tionen har markörer för pågående 
eller genomgången hepatit  
E-infektion. 

2008-2009 utförde vi även en 
studie på vildsvin. Då konstaterades 
att 25% bar på markörer för genom- 
gången eller aktuell infektion och 
att alla smittade vildsvin bar på 
regionala stammar. Nu pågår en 
uppföljningsstudie där vi vill se om 
det skett förändringar i prevalens 
och om de stammar vildsvinen är 
smittade med fortfarande är regionala 
eller om det skett en uppblandning.

Förutom dessa studier leder vi den 
europeiska utvecklingen av molekylär 
epidemiologi. Vi ansvarar även för 
att utreda vilken serologisk diag-
nostik som är den bästa beträffande 
hepatit E.

HEpATIT E
Hepatit E är idag den vanligaste 
orsaken till akut viral hepatit i 
Europa. Tidigare har det ansetts 
vara en importsmitta från Asien 
eller Afrika där det kan förekomma 
stora utbrott. På senare tid har det 
visat sig att viruset även finns i 
Sverige och att 7-9% av Sveriges 
normalbefolkning har antikroppar 
mot hepatit E. Detta kan vara en 
indikation på att infektionen i de 
flesta fall är lindrig eller helt symtom- 
fri och läker ut av sig själv. Sanno-
likt är dock infektionen underdiag-

z
Hepatit e virus (HeV) är ett litet virus utan hölje, dess arvsmassa är ett 6,6–7,3 kb stort RNa 
med positiv strängpolaritet. Det klassas till virusfamiljen Hepeviridae som delas upp i de två 
generagenusen orthohepevirus, som infekterar däggdjur och fåglar och Pischilhepevirus, som 
infekterar fisk. Det finns fyra genotyper som smittar människa, HeV1-HeV4 
Källa: CDC, Public Health Image library (PHIl), 5605

nostiserad. Det kan bland annat 
bero på att patienter inte testas för 
hepatit E om de inte vistats utom-
lands nyligen eller då symtomen 
de uppvisar inte kopplas ihop med 
hepatit E. Frekvensen av kliniska 
fall har emellertid ökat. I februari 
hade 19 fall av klinisk hepatit E 
rapporterats i Sverige, jämfört med 
hela 2014 då vi endast hade 22 
rapporterade fall. 

ETIologI
Hepatit E-virus (HEV) är ett litet 
virus utan hölje, dess arvsmassa är 
ett 6,6–7,3 kb stort RNA med 
positiv strängpolaritet. Det klassas 
till virusfamiljen Hepeviridae som 
delas upp i de två generagenusen 
Orthohepevirus, som infekterar 
däggdjur och fåglar och Pischilhe-
pevirus, som infekterar fisk. 

Det finns fyra genotyper som 
smittar människa, HEV1-HEV4. 

HEV1-2 finns främst i Afrika, 
Asien samt i Mexiko. Typ 1 var 
tidigare den vanligast diagnostise-
rade hepatit E infektionen i 
Sverige. HEV3 och HEV4 finns 
över hela världen men HEV4 

främst i Kina och Japan. HEV4 
smittar människor och grisar. 
HEV3 är den inhemska typen som 
sprids i Sverige och kan infektera 
både människa och djur, så som 
vildsvin, grisar, råttor och hjortar. 
Nyligen upptäckte vi en variant av 
HEV som infekterar svenska älgar.  

sMITTvägAr
Det är ovanligt att Hepatit E-viruset 
smittar från människa till människa. 
Främsta smittvägen tros vara fekal-
oral, via till exempel förorenad 
föda eller vatten. Det kan även 
smitta från djur till människa, via 
till exempel otillräckligt tillagat 
kött från smittade djur, som till 
exempel vildsvin och rådjur. 

Då hepatit E även finns i blodet, 
så kallad viremi, under en viss fas 
av infektionen, kan det även 
smitta via blodprodukter. Dessa 
undersöks sällan för hepatit E.

klInIsk bIld
En hepatit E-infektion har en 
inkubationstid på 2-6 veckor med 
initiala symtom som kan vara 

Hepatit e-virus smittvägar
Vildsvin, gris och hjort

avlopp

Dricksvatten

Rekreation vid/i vatten 

blodtransfusion

andra däggdjur

Inmundigande av  
otillräckligt tillagat kött

bevattning



marie Karlsson
Biomedicinsk analytiker, Klinisk mikrobiologi - virusdiagnostik, 
sahlgrenska universitetssjukhuset och sahlgrenska akademin,  

göteborgs universitet 

7-9% av Sveriges 
befolkning har 
haft en hepatit  
e-infektion. 
Hepatit e-viruset 
smittar via för- 
orenad föda och 
vatten (bär sköljda 
i förorenat vatten, 
otillräckligt 
tillagat kött).
Inkubationstiden 
är 2-6 veckor.
akut hepatit e är 
anmälningspliktigt 
enligt smittskydds-
lagen (Sml) och 
ska rapporteras 
till Folkhälso-
myndigheten och 
smittskydds- 
läkaren.

KälloR 
PReDeMICS: 
predemics.
biomedtrain.eu

WHo

Folkhälso-
myndigheten

Internetmedicin.se
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influensaliknande med magont och feber. 
Troligtvis är infektionen oftast symtomfri 
men kan ge klinisk akut hepatit som hos 
vissa kan utvecklas till fulminant hepatit eller 
till en kronisk infektion. 

En akut klinisk hepatit E-infektion har en 
typisk hepatitbild (samma symtom som vid 
en klinisk hepatit A-infektion) med gulsot 
och ikterus, det vill säga förhöjda transami-
naser och bilirubin, värk över levern, avfärgad 
avföring och mörk urin. Hepatit E-infektionen 
kan även ge gallstas och gallstensliknande 
symptom samt ibland även extrahepatiska 
neurologiska symptom som Guillain-Barrés 
eller meningit. En fulminant infektion kan 
snabbt leda till akut leversvikt om den inte 
behandlas. Vid en obehandlad kronisk 
hepatit E sprider sig viruset till alla celler i 
levern och leder snabbt till fibros och cirros 
vilket kan leda till leversvikt.

Patienter som riskerar att utveckla en 
allvarlig hepatit E-infektion är framförallt 
patienter med underliggande leversjukdom 
(till exempel alkoholcirros eller kronisk 
hepatit B eller C) och immunsupprimerade 
patienter (till exempel organtransplanterade 
patienter). För gravida kvinnor och barn 
yngre än 2 år som smittas av HEV1 eller 2 är 
dödligheten hög, 25-30%, troligtvis på grund 
av förändrat immunförsvar.

dIAgnos oCH bEHAndlIng
Hepatit E diagnostiseras med ELISA för 
HEV IgG och HEV IgM i serum samt med 
molekylära metoder för HEV-RNA i serum 
eller faeces. IgM-antikroppar kan påvisas upp 
till sex månader efter insjuknandet. IgG-
antikroppar kan påvisas i flera år efter genom- 
gången infektion, men det är inte fastställt 
om en genomgången hepatit E-infektion 
innebär en livslång immunitet. 

HEV-RNA är detekterbart i ungefär en 
vecka innan och upp till två veckor efter första 
symtom. I faeces går det att detektera RNA 
en vecka innan och upp till fyra veckor efter 
de första symptomen.

En akut klinisk hepatit E-infektion 

behandlas inte då den som regel läker ut av 
sig själv men en fulminant hepatit E kan 
behandlas med ribavirin. För immunsuppri-
merade patienter som blivit kroniska bärare 
bör immunnedsättande medicinering redu- 
ceras för att ge immunförsvaret en chans att 
själv bekämpa infektionen. Om det inte sker 
behandlas patienten med ribavirin. Detta 
undviks helst då det är kraftiga biverkningar 
kopplade till ribavirin. Alla patienter som 
överlevt en kronisk hepatit E-infektion och 
som behandlats med ribavirin har dock blivit 
helt virusfria.

profylAx 
2011 godkändes det första vaccinet mot 
HEV1. I dagsläget är det endast godkänt i 
Kina men kan på sikt bli tillgängligt i fler 
länder, enligt WHO. I dag motverkar man 
en infektion bäst på individuell nivå genom 
att inte dricka vatten av okänd kvalitet, 
utöva god handhygien vid mathantering 
samt genom att endast äta väl tillagat kött.
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söKTrycKeT TiLL uTBiLdNiNgarNa öKar för TredJe åreT i rad
För tredje året i år ökar antalet förstahandsansökningar till landets 
biomedicinska analytikerprogram.  I år är siffran 906 vilket kan jämföras 
med 779 året innan och 608 för två år sedan. 

Flest antal sökanden till utbildningen, 752 stycken, hade Göteborgs 
universitet, tätt följt av Karolinska institutet och Uppsala universitet 
med 711 respektive 702 stycken. Lägst antal sökanden hade utbildningen 
i Sundsvall som ges i Uppsala universitets regi. 

Populäraste utbildningen med klinisk fysiologi-inriktning var i år 
Karolinska institutets som hade totalt 579 sökanden. 

Majoriteten av utbildningarna lyckades öka antalet förstahandssökanden 
och största ökningen, med hela 113%, står inriktning klinisk fysiologi på 
Örebro universitet för. 

Brist på biomedicinska analytiker i framtiden
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kan du gissa viruset? 
Rätt svar på sid. 34

Foto: Kjell-olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten

ny bok oM fEbEr
I den nya boken ”Assessment of 
Fever” utforskar författarna vår 
kroppstemperatur ur flera olika 
perspektiv, från det fysiologiska 
och immunologiska till det 
historiska samt mätteknik. 

– Vi såg att det idag saknas en 
komplett bok som visar på sam- 
spelet mellan det immunologiska 
och fysiologiska som gör att vi får 
en förhöjning av kroppstempera-
turen, hypertermi, eller en sänk- 
ning av kroppstemperaturen, 
hypotermi, säger Ewa Grodzinsky, 
leg. biomedicinsk analytiker och 
lektor vid Linköpings universitet 
och en av författarna till boken. 

Författarna avslutar boken med 
ett kapitel som innehåller olika 
kliniska scenarier relevanta som 
diskussionsunderlag för både 
hälso- och sjukvårdspersonalen, 
studenter på masternivå och 
forskare. Dessutom avslutas varje 
kapitel med ett antal reflektioner 
och frågor som läsaren kommer att 
kunna besvara med hjälp av boken.

Ewa Grodzinsky och leg. sjuk- 
sköterskan Märtha Sund-Levander 
är lektorer med flera års klinisk 
erfarenhet vid Linköpings 
universitet, där de undervisar på 
såväl grund- som avancerad nivå.

Boken släpptes i maj månad 
och finns att beställa på  
www.gleerups.se 

nu kAn MAldI-Tof AnvändAs vId uTbroTT Av  

ClosTrIdIuM dIffICIlE
Folkhälsomyndigheten står bakom den nya metoden som gör det möjligt 
att med hjälp av MALDI-TOF identifiera samma klonala typ av bakterien 
Clostridium difficile. 

– Inom 30 minuter får man svar på om det rör sig om samma klonala 
typ och därmed trolig smitta mellan patienter, eller om drabbade patienter 
har blivit sjuka på grund av att de egna bakterierna har vuxit till, säger 
Thomas Åkerlund, mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten. 

Metoden är världsunik och kommer att kunna användas av många av 
landets laboratorier då instrumentet idag är en del av rutinverksamheten. 

De flesta fall av Clostridium difficile-smitta finns på sjukhus på grund 
av att många äldre som tillhör riskgruppen vistas där men också på grund 
av den stora användningen av antibiotika. Hos personer som behandlas 
med antibiotika kan bakterien i vissa fall orsaka diarré. 

En tidig upptäckt av smittan mellan patienter är avgörande för att 
snabbt kunna sätta in åtgärder som vård på enkelrum med egen toalett 
och basala hygienrutiner för att hindra smittspridningen.

Brösttomosyntes är den tredimensionella röntgenmetoden som ökar möjlig-
heten att upptäcka tumörer i bröstvävnaden. Den fungerar på samma sätt 

som så kallad skiktröntgen där flera bilder från olika vinklar tas. 
– I studien upptäckte vi ungefär 40 procent fler tumörer med den 

nya tekniken jämfört med traditionell mammografiscreening, berättar 
Sophia Zackrisson och Kristina Lång, båda röntgenläkare vid Skånes 

universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet i ett pressmeddelande. 
En annan fördel med den nya tekniken är att trycket vid undersökningen 

av brösten kunde halveras vilket minskar både obehag och smärta. 
Screeningsstudien är ett samarbete mellan Skånes universitetssjukhus i Malmö och 

Lunds universitet där 7 500 kvinnor mellan 40-74 år har deltagit och forskarna är överens:
– Det finns som vi ser det ingen återvändo. Brösttomosyntes kommer att införas, det är  

bara en fråga om när det sker och i vilken skala.
Det är också möjligt att brösttomosyntes blir en av flera metoder som används i framtiden 

där önskescenariot är en individanpassad screening. Under tiden kommer forskarna att arbeta 
med att öka kunskaperna kring risken för överdiagnostik vid användning av den nya metoden 
samt titta på kostnaderna för tekniken. 

              Ny metod hittar fler

BrösTcaNcerTumörer
Enligt Statistiska centralbyråns 
rapport ”Trender och prognoser 
2014” kommer efterfrågan på bio- 
medicinska analytiker att öka  
i framtiden. Detta beror på 
pensionsavgångar som framförallt 
väntas bli stora under den första 
delen av prognostiden som sträcker 
sig till år 2035.  

Samtidigt beräknas efterfrågan 
på utbildade biomedicinska ana- 
lytiker att öka med ungefär 10% 
fram till 2035 på grund av en ökad 
efterfrågan på tjänster inom 
hälso- och sjukvården. 

En annan trend som kan ses i 
rapporten är att intresset för 
utbildningen har ökat markant de 

senaste åren samt att antalet män 
som går utbildningen väntas öka 
från 10 till 17%. 

Idag råder en viss brist på bio- 
medicinska analytiker där två tredje 
delar av de yrkesverksamma arbetar 
inom hälso- och sjukvården och 
ungefär 75% är 45 år eller äldre. 
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n så länge är trenden tydlig. 
Det finns inga tecken som 
tyder på en minskning av 
nya psykoaktiva ämnen som 
dyker upp på drogmarknaden. 
Under 2014 registrerades fler 

än 100 stycken nya droger i EU- 
området och idag finns det över 
350 nya ämnen registrerade i EU:s 
övervakningssystem.

– Vi ser att kurvan är stigande när 
det gäller antalet nya droger men det 
kommer med tiden att bli allt svårare 
att ta fram någonting nytt därför att 
det inte finns oändlig mängd potenta 
substanser. Det kan finnas ett par 
tusen substanser i gruppen synte-
tiska kannabinoider som har effekt 
och när det gäller andra grupper så 
kan det finnas hundratals potentiella 
substanser. Någon gång kommer 

denna utveckling av nya droger att 
mattas av, säger Olof Beck, professor 
och områdeschef på avdelningen 
för Klinisk farmakologi, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Huddinge. 

uTdrAgEn proCEss ATT klAssA  
nyA drogEr     
Under tiden pågår arbetet med att 
hinna klassa de nya drogerna som 
dyker upp på marknaden antingen 
som narkotika eller hälsofarlig vara, 
en process som tar minst ett år. Just 
nu finns 102 substanser på Folk-
hälsomyndighetens utredningslista 
som sammanställer klassificerings-
underlaget till regeringen.    

– Då blir det olagligt att handla 
fritt och genast mycket svårare att 
sprida substanserna. Det har varit 
väldigt mycket fokus på att snabba 

upp klassningen vilket är nödvän-
digt, förklarar Olof Beck. 

För Klinisk farmakologi gäller det 
att ständigt ha aktuell information 
om drogutbudet på nätet vilket 
också involverar flera myndigheter 
i både Sverige, Norden och Europa. 
En del tid ägnar de själva åt att 
exempelvis bevaka olika chatt- 
forum, som Flashback. 

– Vi utbyter information mellan 
länderna och så fort en ny drog 
dyker upp till exempel i Tyskland får 
vi också veta det. För oss gäller det att 
få tag på de nya substanserna så att vi 
kan sätta upp metoderna för att kunna 
mäta dem. Och en del substanser 
köper vi in själva och lämnar till 
Läkemedelsverket för analys.  

IntERnEtDRogER  
förändrar diagnostiken
Internet är idag en snabbväxande marknadsplats för droghandel, fram-
förallt för de nya psykoaktiva substanserna, så kallade internetdroger. 
Detta ställer allt större krav, inte bara på rättsväsendet och hälso- och 
sjukvården utan också på utvecklingen av nya diagnostiska metoder. 
 av: Jasenka Dobric

drogTEsTnIng I förändrIng 
De nya internetdrogerna har bidragit till 
utvecklingen av droganalyser som hela tiden 
måste anpassas och utökas för att göra det 
möjligt att upptäcka användningen av dessa 
substanser. 

– De testmetoderna som vi har använt 
fram till idag duger inte längre och vi måste 
söka nya vägar. Vi tror att högupplösande 
masspektrometri där vi i princip kan mäta allt 
som finns i ett prov är lösningen, säger han. 

Redan idag använder man på Klinisk 
farmakologi denna princip för analys av 
internetdroger för att det helt enkelt inte går 
att göra på ett annat sätt. Men tanken är att 
man så småningom också ska börja använda 
samma metod för analys av alla droger. 

– Istället för att beställa tio undersökningar 
på ett prov så beställer man en undersökning 
som mäter allt på samma gång. 

Arbetet med att bygga upp en katalog med 
alla kända substanser som varje prov kan 
matchas mot och som kan utökas allteftersom 
nya droger upptäcks är i full gång. Och delar 
av metoden är redan i drift. 

– Det ser väldigt lovande ut. Det som saknas 
nu är utvärderingsdelen och utveckling av 
datadelen på leverantörssidan. Programvaran 
ska kunna bedöma resultat på ett säkert sätt 
och det ska finnas tydliga regler för det. Med- 
arbetare ska inte behöva titta på varje resultat 
annat än vid osäkra resultat. Vi är inte i mål 
än men om ett par år, säger Olof Beck. 

Den stora fördelen med den nya metoden 
är tillförlitligheten. Ingen verifiering krävs, 
vilket idag inte är fallet med immunokemisk- 
screening där positiva resultat måste verifieras 
med hjälp av masspektrometri. Dessutom är 
den billigare än de nuvarande metoderna. 

– Med den nya teknologin kommer pris- 
lappen att landa på bara några hundra kronor 
för en omfattande analytisk undersökning. 

läTTArE provTAgnIng 
Utvecklingen som sker inom området sträcker 
sig också till provtagningsdelen där både saliv- 
och utandningsprov utgör idag ett komple-
ment till urinprover. Exempelvis görs ungefär 

Ä
olof Beck

det kommer med tiden att bli allt svårare att ta fram någonting nytt därför 
att det inte finns oändlig mängd potenta substanser, säger  olof Beck,  

professor och områdeschef på avdelningen för Klinisk farmakologi, 
Karolinska universitetssjukhuset, huddinge.

Klinisk farma-
kologi utför 
gratis analyser 
på misstänkta 
förgiftningsfall 
relaterade till 
droger som 
skickas från 
landets akut- 
mottagningar. 
Under de senaste 
fem åren har 
3000 fall blivit 
registrerade.

20% av alla drogtester på Klinisk farmako-
logi på salivprover. 
– Utandningsprover möjliggör drogtestning 
på vissa arbetsplatser som till exempel gruvor 
där det inte har varit intressant att införa 
drogtestning med urinprov som genast blir 
intrång i integriteteten på grund av övervak-
ningen, säger Olof Beck. 

Och både inom beroende- och kriminal-
vården finns ett stort intresse för just utand-
ningsprover där urinprovtagningen är en 
komplicerad och tidskrävande procedur. Också 
polisen vill dra nytta av att på plats kunna ta 
prover på personer misstänkta för drograttfylla. 

– Det kommer att hända mycket på den 
fronten inom ett par år, inte minst då vi också 
tittar på möjligheten att använda utandnings- 
prov för läkemedelsanalys hos exempelvis 
astmapatienter där vi nu ska börja med 
kliniska tillämpningar, avslutar Olof Beck. 

Foto: Ulf Sirborn
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ara för ett år sedan började LC-MS-TOF-tek-
niken (Liquid Chromatography Time-of-Flight 
Mass Spectrometry) att användas för analys av 
internetdroger som rättskemiska laboratoriet 
utför åt polisen, rättsmedicinska avdelningar 
och kriminalvården. Och med tanke på att det 

upptäcks en ny drog varje vecka i EU lämpar sig metoden 
särskilt väl för analys av dessa droger, just för att det är 
rätt enkelt att lägga till nya substanser på analyslistan. 

– Teknologin bygger på att man samlar och sparar 
all data som instrumenten genererar och bestämmer i 
efterhand vad det är man vill leta efter. Då spelar det 
ingen roll om jag letar efter en substans eller 500 vilket 
gör att tekniken fungerar väl för just internetdroger 
där det hela tiden dyker upp nya substanser som vi vill 
kunna upptäcka i prover, säger Markus Roman, kemist 
på Rättsmedicinalverkets rättskemiska laboratorium i 
Linköping. 

Idag finns det strax över 130 substanser i analys- 
biblioteket för internetdroger och över 100 för de 
syntetiska kannabinoiderna, spice. Målet är att innan 
sommaren ytterligare utöka analysutbudet med ett 
30-tal nya substanser. 

– Vi försöker att jobba fram rutiner så att vi med 
regelbundenhet ska kunna validera in nya substanser, 
kanske tre gånger om året.

Arbetet med att hela tiden försöka hålla sig uppdaterad 
om vilka droger som förekommer och används i sam- 
hället pågår ständigt vid sidan av rutinverksamheten. 
Markus Roman ägnar ett par timmar i veckan åt att 
dels titta på olika försäljningssidor på internet och dels 
följa utvecklingen hos tillverkarna av referensmaterial. 

– Det är det svåra, att veta vad man ska leta efter i 
proverna. Jag följer hela tiden utvecklingen och det vi 
behöver för att utöka vår metod med fler substanser är 
certifierat referensmaterial. Det finns egentligen inte 
så många tillverkare av referensmaterial i världen så 
det vi i princip gör är att vi beställer hem det som 
finns tillgängligt. 

Referensmaterialet analyseras sedan i LC-MS-TOF-
instrumentet och retentionstiden, det vill säga den tiden 
det tar för substansen att passera kolonnen, samt dess 
massa läggs in i substansbiblioteket. Det är allt som 
krävs för att proverna som analyseras också ska kunna 
matchas mot den nyinlagda substansen. 

– Vi resonerar som så att vi försöker fylla på vårt 
bibliotek med så många substanser som möjligt så fort 

i framkant med analys av  
iNTerNeTdroger 

Sveriges enda rättskemiska laboratorium ligger i framkant när det gäller 
analys av internetdroger. På bara några år har antalet substanser de kan 

spåra i urin och blod ökat till över hundra och personalen arbetar  
ständigt med att utöka analyslistan med nya substanser i takt med att de 

uppkommer och börjar spridas i samhället. 
av: Jasenka Dobric

B
det bara går, utan att egentligen veta om dessa substanser 
någonsin kommer att börja dyka upp på drogmarknaden. 
Märker vi sedan att vi börjar få träffar validerar vi in 
substansen i metoden och kan börja svara ut den till 
kund. Vi kanske har 150 analyter i vårt bibliotek och 
100 av dem är validerade medan de andra ligger under 
bevakning, säger Markus Roman. 

iNTerNeTdrogerNa iNTe heLT ofarLiga 
Forskning och utveckling är en viktig del av verksam-
heten på det rättskemiska laboratoriet och har nära 
anknytning till rutinverksamheten. Kunskapen kring de 
nya drogerna är bristfällig och just nu ligger fokus på 
internetdroger där man både arbetar med metabolism- 
och beroendestudier samt med att vidareutveckla 
analysstrategierna.  

– Vi ser att användningen av internetdroger har ökat 
lavinartat. Och vi ser att de inte är helt ofarliga ur 
toxicitetssynpunkt. Vi vet väldigt mycket om till 
exempel amfetamin, heroin och kokain och missbru-
karna vet också hur de ska använda de här drogerna 
och i vilka doser. Internetdrogerna har inte funnits 
lika länge och dessutom byts de ut hela tiden, vilket 

Den nya tekniken, liquid Chromatography time-of-Flight Mass 
Spectrometry, lC-MS-toF, detekterar tre parametrar för varje analyt 
som den sedan matchar mot parametrarna inlagda i analysbiblioteket. 
Dessa är retentionstiden (tiden det tar för substansen att passera 
igenom kolonnen), massan samt mönstret för hur molekyler spjälkas. 



ANTAL ANALYSER UNDER 
2014
Syntetiska cannabinoider,  
SPICE 
Urin- 11 355 
Blod – 1639
Övriga internetdroger
Urin- 5 755
Blod-1918

Sveriges enda rättskemiska 
laboratorium ingår i Rätts-
medicinalverket och ligger i 
Linköping. Uppdraget är att  
utföra analyser av alkohol, 
narkotika, läkemedel och 
gifter i biologiskt material 
som blod och urin. Laborato-
riet utför uppdrag åt polisen, 
kriminalvården, rättsmedici-
nalverkets rättsmedicinska 
avdelningar och socialtjänsten. 
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gör att både missbrukarna och hälso- och sjukvården 
har svårigheter med att hantera det, förklarar Robert 
Kronstrand, docent i forensisk toxikologi och forsk-
ningsstrateg på det rättskemiska laboratoriet vid  
Rättsmedicinalverket. 

En annan stor kunskapslucka just när det gäller nya 
psykoaktiva substanser är metaboliter som bildas i 
kroppen efter intag och just nu pågår metabolismstu-
dier för lågdoserande, LSD-liknande substanser. 

– Vi kan med rätt enkla medel förstå vilka metabo-
liter som bildas i kroppen i möss som vi sedan jämför 
med metaboliter från humana prover. Det är ett sätt 
för oss att förstå vilka metaboliter vi ska leta efter i 
urinprover, säger Robert Kronstrand. 

Och trots att internetdroger är på frammarsch i 
dagens samhälle har inte de traditionella drogerna 
spelat ut sin roll. En oroande trend som ses idag är att 
dödsfallen till följd av en överdos av opioider har ökat. 

– Det har varit ett relativt jämnt antal personer som 
har avlidit av heroinöverdos medan det har ökat för 
buprenorfin och metadon. Och där finns det ett 
behov av forskning för att ta reda på riskfaktorer och 
det kan vi se i vårt material. Till exempel verkar 
multimissbruk vara en riskfaktor och minskad tole-
rans en annan. Det som händer om man exempelvis 
slutar ta burpenorfin eller heroin under någon vecka 
på ett behandlingshem är att  toleransen sjunker och 
den brukliga dosen kan plötsligt bli dödlig. Där har vi 
en hel del kvar att göra, säger Robert Kronstand.  

BLod, hår eLLer uriN?
Droganalyser utförs idag på framförallt blod och urin men 
också analyser av hår kan bli aktuella vid vissa frågeställ-
ningar. Många gånger görs analyser av flera material för 
att få fram så mycket information som möjligt i ett ärende. 

BLod
I blodet letar man efter modersubstanser. enligt lagen kan 
en person dömas för drograttfylleri om ett narkotikaklassat 
ämne hittas i blodet. Därför är det rättskemiska laborato-
riet specialiserat på narkotikaanalyser i blod. blodanalys är 
ett måste om påverkan vid en viss tidpunkt ska säkerstäl-
las och vid rättsmedicinska undersökningar där koncentra-
tionerna av en substans i blodet är av intresse. 

uriN
till skillnad från i blod mäter man metaboliter till 
modersubstanserna i urin. Påvisning av en viss substans 
i urinen säger ingenting om hur påverkad en person 
var eller om personen hade toxiska halter i blodet. ett 
användningsområde för urinprover är kontroll av missbruk 
och substanserna i urin går även att påvisa en längre tid 
jämfört med blod. 

Utbudet är detsamma för analys av internetdroger i 
både urin och blod med undantag för spice där mer än 
hundra modersubstanser kan detekteras i blodet men 
endast metaboliter till 25-30 av dessa i urin. 

hår 
både narkotika och läkemedel lagras i hår och kan spåras 
under en betydligt längre tid än i både urin och blod. 
Håret blir som en kalender bakåt i tiden där man kan se 
hur mycket av en substans som finns lagrat i olika segment 
av håret. Metoden används bland annat när man vill 
undersöka om en person som har dött av överdos har haft 
en period av avhållsamhet precis innan eller när man vill 
utreda om en person har blivit ofrivilligt drogad vid något 
tillfälle. 

markus roman
Kemist på rättsmedicinalverkets rättskemiska laboratorium i Linköping. 
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I mer än 20 år har Labex Instrument 

levererat, installerat, utbildat personal, 

utfört förebyggande underhåll och reparerat 

centrifuger. Genom bl a. följande åtgärder 

arbetar vi aktivt mot att säkerställa driften av 

centrifuger inom den svenska sjukvården. 

Labex Instrument erbjuder:

 » Installation och utbildning i handhavande

 » Förebyggande underhållsavtal för att 

säkerställa funktion och säkerhet

 » En välutvecklad serviceorganisation med 

leverantörsutbildade och certifierade 

servicetekniker

 » Lånecentrifug vid reparation för att undvika 

driftstopp

 » 3 års garanti på alla centrifuger 

 

  INSTRUMENT AB

Specialister på Centrifugering, Frystorkning
och vakuumcentrifugering/Indunstning

Vi kan centrifugering

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

Sigma centrifuger fyller 40 år! 

Men familjeföretaget bakom Sigma har fak-
tiskt en betydligt längre historia som sträcker 
sig tillbaka till 1948, då Martin Christ Sr bör-
jade att tillverka centrifuger i närheten av 
Osterode am Harz, då under namnet Christ. 
Idag är det tredje generationen Christ som 
driver traditionen vidare, fabriken är ny men 
platsen är densamma. 

Labex har sedan 1991 representerat Sigma på 
den svenska och norska marknaden. Genom 
ett nära samarbete har vi under åren utveck-
lat flertalet produkter som är väl anpassade 
för skandinaviska behov. Vi har även byggt 
upp en stor kunskap kring centrifugering, en 
kunskap som vi gärna delar med oss av!  

Jubileumsutgåva 
  

Nu firar vi genom att under våren erbjuda er en 
begränsad jubileumsutgåva av Sigma 1-16 och 1-16K.    

Givetvis till ett rabatterat jubileumspris. 

Sigma 1-16 med rotor för 24x1,5ml/0,5 i 20 000 x g.  
13 995 kr exkl. moms

Sigma 1-16K med rotor för 24x1,5ml/0,5 i 20 000 x g.
33 995 kr exkl. moms 

 
Rotor finns även för 36x1,5ml 
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Region Örebro län söker

Cytodiagnostiker
till Laboratoriemedicinska länskliniken patologi  

www.regionorebrolan.se/uso/jobb   Ansökan senast 30 juni 2015

i hjälper våra uppdragsgivare 
som polisen och åklagarna 
med tolkningen av våra 
resultat. Vissa frågeställningar 
är enkla och går att besvara 
direkt i telefon medan andra 

kräver att vi gräver lite djupare och 
skriver ett yttrande. Ibland kan vi 
även få frågeställningar som inte rör 
analyser utförda här utan är mer av 
allmänkaraktär som exempelvis ett 
läkemedels effekter, säger Ingrid 
Nyström, handläggare och biomedi- 
cinsk analytiker på Rättsmedicinal-
verkets avdelning för rättskemi i 
Linköping. 

Hon arbetar med att skriva sak- 
kunnigutlåtanden och handläggarna 
på Rättsmedicinalverket hanterar 
en mängd olika frågeställningar, 
cirka 700 årligen. Ungefär hälften 

av dessa rör så kallad eftersupning 
där man utreder om alkohol kan 
ha druckits först efter en trafik- 
olycka till exempel. Många fråge-
ställningar handlar även om intag 
av cannabis där handläggarna kan 
få i uppgift att utreda om koncen-
trationer av cannabis hos en person 
kan förklaras med 
passiv rökning av 
cannabis under 
förutsättningen att 
personen vistades i 
ett rum med x 
antal personer som rökte drogen. 

Alla sakkunnigutlåtanden ska 
vila på vetenskaplig grund och det 
är normalt två handläggare som 
arbetar med varje yttrande.  

– Man börjar arbetet med att leta 
i den vetenskapliga litteraturen. 

Vilka artiklar är skrivna i ämnet? 
Finns det kanske studier som passar 
den här frågeställningen? Sedan 
diskuterar vi ärendet och försöker 
komma fram till en gemensam 
slutsats, säger Ingrid Nyström. 

Hur lång tid det tar att handlägga 
ett yttrande är nästan omöjligt att 

svara på, för 
det beror helt 
på vad det är 
för typ av 
frågeställning 
man ställs 

inför. Och förutom att antalet 
frågeställningar från polisen, åklagare 
och domstolar har ökat jämfört 
med tidigare år, har de också blivit 
mer komplexa. 

– Vissa frågeställningar kräver att 
man gör ytterligare analyser och vi 

att vittna kan vara  

räTT PressaNde
Kan rökning av cannabis under en vistelse i Danmark för tre veckor 

sedan förklara drogkoncentrationen i urin hos en person?  
Kan läkemedelskoncentrationer i blodet bero på att personen i fråga 

endast har tagit sina mediciner enligt läkarens ordination?  
Som handläggare på Rättsmedicinalverket arbetar Ingrid Nyström  

med sakkunnigutlåtanden i ärenden som dessa. 
av: Jasenka Dobric

kanske till och med får sätta upp en 
ny metod i speciella fall. Då kan det 
ta lång tid. Andra gånger har vi ett 
satt datum för rättegången och då är 
det de yttranden som vi måste prio- 
ritera och se till att vi blir klara med 
i tid. 

”maN veT aLdrig viLKeN  
fråga maN får”
Många gånger använder polisen 
och åklagarna sakkunnigutlåtanden 
för att få större förståelse för prov-
svaren eller som underlag till rätte- 
gången, men emellanåt vill de att 
handläggarna själva ska förklara eller 
förtydliga analyssvaren i en rättegång. 

– Ibland är vi närvarande fysiskt 
vid rättegångar i Linköping men 
oftast blir det via telefon då rätte- 
gångarna hålls i hela landet. Vi får 
ungefär 80 stycken domstolskallelser 
per år, säger Ingrid Nyström. 

Hur är det att vittna i domstol? 
– Att vittna kan vara rätt pressande. 
Man vet aldrig riktigt vilken fråga 
man får. När man får en kallelse 
står det bara vilket ärende det 
gäller och bara ibland vad frågan 
gäller. Det kan var många olika 
resultat i svaret och man vet inte 
om det är försvaret eller åklagaren 
som kommer att ställa frågor. Det 

gäller att man är skärpt och påläst. 
Jag är också alltid lite nervös. 

haNdLäggarNa har  
eN måNgårig erfareNheT 
Ingrid Nyström har arbetat i många 
år på Rättsmedicinalverkets avdelning 
för rättskemi och är välbekant med 
hela verksamheten, från uppackning 
av prover till att analyssvar lämnas 
ut till uppdragsgivaren.

– Jag har genomgått en intern ut- 
bildning och sedan har jag jobbat 
som handläggare i fem år innan jag 
började skriva yttranden, förklarar 
hon. 

Och att jobba som handläggare 
på Rättsmedicinalverket innebär 
inte per automatik att man skriver 
yttranden. Handläggarnas huvud-
uppgift är att slutföra varje enskilt 
ärende och de fungerar som en 
sista kontrollstation innan analys-
resultaten lämnas ut till beställaren. 

– Vi har många olika ärendetyper 
och jag handlägger ringa narkotika- 
brott, obduktionsärenden, vård- 
ärenden och våldsbrottsärenden 
där brottsrubriceringen kan vara 
exempelvis mord och våldtäkt. 
Många gånger handlar det om att 
gå igenom resultat och dubbelkolla 
att uppdragsgivaren har fått alla  
begärda analyssvar. Men det kan 

också vara så att man bedömer att 
ytterligare analyser behöver göras 
och då går ärendet tillbaka till 
ärendehanteringen som börjar om 
processen. 

Ibland kan man som handläg-
gare även bli involverad i fall innan 
proverna är tagna för att hjälpa till 
vid val av material och information 
inför provtagning. 

– Det handlar om vägledning 
där vi kan föreslå en viss analys 
men också förklarar varför en 
analys inte kommer att tillföra 
utredningen något. Det är verkligen 
jätteroligt att ha kontakten med 
uppdragsgivarna och det känns 
viktigt att kunna hjälpa dem med 
tolkningen av analyssvar. 

”dET gällEr ATT MAn är skärpT 
 oCH påläsT.”

ingrid Nyström
som handläggare på rättsmedicinalverket arbetar  

hon med sakkunnigutlåtanden.   

v

Tema: droger Tema: droger 



22 laboRatoRIet  Nr 3 • 2015 23laboRatoRIet  Nr 3 • 2015

på Ibl:s AgEndA 
sTudIEbEsök på sTATEns  
vETErInärMEdICInskA AnsTAlT, svA
I slutet av april besökte IBL avdel- 
ningen för Klinisk bakteriologi på 
SVA. Tanja Wijkmark, verksam-
hetsutvecklare, pratade om organisa- 
tionen och IBL:s tre fokusområden; 
specialistutbildning, synliggöra 
yrket samt kursverksamhet. Läs 
mer om studiebesöket på sidorna 
26-27.    

.......

uTbIldnIngsnäTvErkETs 
Träff I MAlMö
Nätverksmötet för de lärosäten 
som har utbildning för biomedi-
cinska analytiker hölls i år den  
7-8 maj i Malmö. I år var 12 olika 
högskolor och universitet represen-
terade, och IBL hade tre represen-
tanter på plats. Agneta Bjuväng, 
Malmö Högskola, sammanfattade 
under fredagen de två dagarna med 
att det har funnits ett stort intresse 
för att diskutera, att man har haft 
utbyte av att diskutera examensar-
beten och att man nu, efter ett års 
arbete, har en gemensam beskriv-
ning av huvudområdet biomedi-
cinsk laboratorievetenskap.

.......

bEsök på klInIsk gEnETIk, solnA
I maj besökte IBL Klinisk genetik 
på Karolinska Universitetssjukhuset, 
Solna. Verksamhetsutvecklare Tanja 
Wijkmark höll en presentation om 
IBL, yrket och dess historia samt 
specialistutbildning, task-shifting, 
ansvar och delegering.

medLemssidor 

iBL:s KursKommiTTé 
De senaste 15 åren har IBL  
hunnit arrangera över 150 kurser  
för biomedicinska analytiker. Vi bad Maysae Quttineh,
IBL:s vice ordförande och sammankallande i kurskommittén 
att berätta om kommitténs arbete samt hur de planerar att 
vidareutveckla kursverksamheten i framtiden.

vad arBeTar iBL:s KursKommiTTé med? 
För tillfället jobbar vi för fullt med att planera IBL:s kursverksamhet 
2015. Vi bygger upp attraktiva och intressanta kurser för kompetens-
utveckling av våra yrkesverksamma biomedicinska analytiker inom 
olika discipliner.  Ett av IBL:s mål i verksamhetsplanen är att bidra 
med utökad kompetens och det gör vi dels genom att arrangera 
Diagnostikforum men även genom att skräddarsy kurser efter behov.  

hur BesTämmer Ni viLKa Kurser iBL sKa arraNgera? 
Vi utgår alltid ifrån medlemmarnas önskemål och behov. Helst vill vi 
att våra mest erfarna biomedicinska analytiker i Sverige ska vara med 
och bestämma kursupplägget och vara en del av planeringen. Man är 
alltid välkommen att höra av sig till IBL med önskemål. 

hur ser PLaNeriNgeN uT iNför hösTeN 2015 och våreN 2016? 
Vi har med hjälp av enkäten som skickades ut till medlemmarna fångat 
upp några nya intresseområden. Till hösten blir det bland annat en 
cytologikurs riktad till biomedicinska analytiker inom veterinärmedicin, 
ännu en omgång med grundkurs i tarm- och blodparasiter och en 
kurs för studenthandledare. Vi planerar även för en kurs i metodupp-
sättning och kvalitetssäkring inom klinisk kemi. 

Vårens kurser är inte helt klara än men vi håller på och planerar för 
en avancerad kurs i tarmparasiter och en i kemikaliehantering. Hema- 
tologikurser är alltid efterfrågade och med stor sannolikhet blir det 
ännu en omgång till våren 2016.  

Parallellt med detta kommer vi även att börja jobba med program 
för Diagnostikforum som kommer att äga rum i Örebro hösten 2016. 

har Ni Några PLaNer På aTT uTvecKLa KursverKsamheTeN samT hur? 
Vi försöker alltid hitta nya sätt att genomföra kurserna på och utnytt-
ja dagens tekniska lösningar. Vi kommer även att samarbeta med fler 
företag och ha workshops i anslutning till kurser eller konferenser.

Utöver kursverksamheten finns även ambitionen att ha kvällssemi-
narier på olika orter där man till exempel kan få hjälp med att göra en 
poster eller en presentation.

Håll utkik efter IBL:s kurser på www.ibl-inst.se 

Kurskommittén består av Maysae Quttineh, Inga-Lill Sparr,  
Caroline Landhage och Tanja Wijkmark.

Foto: Sam
uel W

estergrent

Tema: virus 

Öka chansen att rädda ögonen
med världens minsta ögonakut.
Det viktigaste att tänka på när olyckan är framme är att snabbt skölja 
bort de farliga kemikalierna och återställa ögats pH-värde. Cederroths 
buffrade ögondusch ger större chans att rädda ögonen jämfört med 
vanlig koksaltlösning. Utöver att vätskan späder ut och sköljer har 
den en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror (effekten 
är generellt starkare på alkalier än syror). Det är därför Cederroth 
Ögondusch rekommenderas av ögonspecialister i en studie där olika 
sköljvätskors effektivitet mot alkalier jämförs1.

1) Rihawi et al., Graefe’s arch. Clin. Exp. ophtalmol. (2006) 244:845-854

ÖGONAKUTEN

Läs mer om världens minsta ögonakut på 
www.fi rstaid.cederroth.com

Bevisat mer effektiv än 

koksaltlösning vid stänk 

från syror och alkalier

1) Rihawi et al., Graefe’s arch. Clin. Exp. ophtalmol. (2006) 244:845-854
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ör några år sedan höll 
jag i ett etiskt reflek-
tionstillfälle när ett 
dilemma om vänför-

frågan för Facebook från patient 
diskuterades. En ung biomedicinsk 
analytiker svarade, nästan förvånat: 
”Varför skulle jag inte kunna bli 
vän med en patient på Facebook, 
likaväl som jag blir vän med någon 
jag sagt hej till på en fest?”

Denna biomedicinska analytiker 
såg Facebook som en vardaglig 
arena där hon väljer in eller väljer 
ut vänner. Vid samma tillfälle 
ställde sig en äldre biomedicinsk 
analytiker helt avståndstagande till 
tanken att bli Facebookvän med en 
okänd; tänk om jag släpper in en 
stalker till mitt Facebookkonto?

För många är Facebook, Twitter, 
Instagram och bloggar en del av 
vardagen, både för det sociala 
umgänget och för professionellt 
nätverkande, kunskapsutbyte och 
informationsdelning. Samtal som 
pågår i realtid på samma vis som 
över en kopp kaffe, och många 

gånger med fler personer samtidigt.  
Skillnad mellan den digitala 
chatten och mötet på caféet finns 
ändå, till exempel att det kommer 
att finnas en digital dokumentation 
av den förra. 
Orden, både de 
spontana och de 
genomtänkta, 
kommer att 
finnas sparade, 
utan nyansering, 
tolkade av 
läsaren och de 
kan delas, spridas, 
retweetas. Och det räcker inte att 
trycka ”delete” för att ta bort dem. 
Ett av syftena med sociala medier 
är att skapa dialog. Jag kan komma 
att bli konfronterad av en person 
med annan åsikt, ibland ett så 
kallat ”troll” som bara har som 
uppsåt att provocera. Ofta är det 
bäst att ignorera trollen. 

Att det kan bli knepigt att 
kombinera social media och 
arbetstid, torde Filippa Reinfeldt 
ha insett när hon fick sitt Insta-

gramkonto anmält till Justitieom-
budsmannen efter att hon blockat 
anmälaren från sitt konto. Anmäla-
ren menade att eftersom Filippa 
Reinfeldt instagrammade på 

arbetstid så 
borde kontot  
ha omfattats av 
offentlighets-
principen. 
Anmälan ledde 
inte till åtgärd. 
Man kan tänka 
att man är i sin 
fulla rätt att 

hålla troll (eller vem som helst 
egentligen) på avstånd, även om 
det kanske inte är helt enkelt som 
folkvald politiker.

viKTigT aTT KäNNa TiLL  
arBeTsgivareNs PoLicy 
Det finns arbetsgivare som upp-
muntrar biomedicinska analytiker 
att vara aktiva på arbetsgivarens 
Facebooksidor och Twitter, bland 
annat i syfte att sprida kunskap och 

vem äger miTT 
facebookkonto?
av: aNNe BerNdT, BiomediciNsK aNaLyTiKer och förBuNdsomBudsmaN,vårdförBuNdeT

kännedom om vår profession och 
vårt bidrag till hälso- och sjukvården, 
men också för nätverkande och 
erfarenhetsutbyte. Det är viktigt att 
ha klart för sig vilken policy arbets- 
givaren har. Norska sjuksköterskor 
drogs för ett par år sedan inför 
arbetsdomstolen efter att på Face- 
book och andra sociala medier ha 
kritiserat ett beslut om tätare helg- 
tjänstgöring. Enligt Norsk sykep-
leierforbund var sjuksköterskornas 
kommentarer inget annat än spon- 
tana reaktioner från frustrerade 
anställda, men arbetsgivarefören-
ingen ansåg att de begått brott mot 
fredsplikten som gäller när det 
finns kollektivavtal. Som anställd 
har man ofta rätt att öppet kritisera 
sin arbetsgivare, även i sociala medier, 
men kanske är det klokt att i första 
hand uttrycka sin kritik internt?

Biomedicinska analytiker tenderar 
att vara försiktiga och delar inte 
mycket från arbetsdagen. När det 
gäller sekretess är nog vårdpersonal 
fullt på det klara med att ingen som 
helst patientinformation får vidare- 
befordras, men ändå sker misstag. 
En röntgensjuksköterska blev anmäld 
för brott mot sekretess efter att ha 
lagt upp en bild på en röntgad skalle 
på Facebook. Röntgensjuksköter-
skans ansåg antagligen att bilden 
var helt avidentifierad, men det 
fanns risk att flera uppgifter kombi- 
nerades och möjliggjorde identifie-
ring. Det finns en hel del etiska 
aspekter på att publicera bilder  
från sin arbetsdag. Cytodiagnostiker 
skulle kunna publicera mikrosko-
pifoton på ”spektakulära” cancer-
celler, detta en intern kommentar 
på cellprover i mikroskopet, men 
hur tolkar den externa läsaren 
detta?

”sKiLLNad meLLaN deN digiTaLa 
chaTTeN och möTeT På caféeT  

fiNNs äNdå, TiLL exemPeL aTT deT 
Kommer aTT fiNNas eN digiTaL 
doKumeNTaTioN av deN förra.”

svår BaLaNsgåNg meLLaN  
deN PrivaTa och  
ProfessioNeLLa sfäreN 
Det finns situationer då jag som 
biomedicinsk analytiker kan 
uppleva ett dilemma i att ge mig in 
i diskussioner på nätet då frågor 
rör mitt kompetensområde. Svarar 
jag som mig själv som privatperson 
eller utifrån min profession i 
diskussionen som rör blodgivning 
eller i diskussioner om självtester 
och kanske rentav egen behandling 
med antibiotika från webbshoppar? 
Har jag ett ansvar att ge mig in i 
diskussionen eller inte? Vad inne- 
bär legitimationen i fall som dessa?

Det är vanligt att patienter med 
allvarliga sjukdomar bloggar om sin 
situation. Här kan det utmanande 
vara om jag känner igen patienten; 
ska jag läsa eller inte? Om jag möter 
patienten, kan jag på något vis 
antyda att jag har tagit del av bloggen? 
Kanske avstår jag från att läsa, för 
att det känns för intimt att komma 
in i patientens privata sfär, men så 
ser jag att bloggen är läst och 
kommenterad på av andra.

Genom att ta del av kollegors 
och andra medarbetares liv på 
nätet, kan jag också komma  
att se sådant jag inte vet hur jag 
bör hantera. Den 
”sjuka” kollegan som 
statusuppdaterar från 
gymmet eller kolle-
gan som ofta checkar-
in på krogar och 
barer och är mycket 
ofräsch på måndagar- 
vad gör jag?  
Blundar eller 
agerar?

Något annat som kan bli ett dilemma 
är när du förstår att det finns för- 
väntningar från andra att du i din 
yrkesroll eller i din tjänst bör lägga 
ut viss information eller göra inlägg 
på din privata Facebooklogg. Det 
är inte bara vad du inte vill eller ska 
publicera och dela, det kan också 
vara vad andra tycker att du ska 
publicera och dela. Själv är du fullt 
nöjd med att publicera bilder på 
solnedgångar och kaffekoppar, du 
gör ditt urval och din filtrering av 
både bild och text, utan att närmare 
ta hänsyn till att det kan finnas 
externa intressen av vad du i din 
yrkesroll bör eller skulle kunna 
framhäva. Detta kan mycket väl 
upplevas som ett intrång i din 
privata sfär. Men hur privat är  
din Facebooklogg, egentligen?

På frågan om vem som äger mitt 
Facebookkonto finns kanske inte 
ett givet svar? Jag har mitt svar och 
omgivningen kanske ett annat, med- 
vetet eller omedvetet. Linjen mellan 
den professionella och privata världen 
på internet är skör och oklar. Men 
om du väljer att bli Facebookvän med 
en patient, så ska du nog i fortsätt-
ningen undvika den professionella 
kontakten. Trots att alla dina vänner 
och bekanta är potentiella patienter.
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I slutet av april besökte IBL Klinisk bakteriologi på  
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Häng med på en guidad tur 

och få en inblick i avdelningens många verksamhetsområden.
av: tanja Wijkmark och Jasenka Dobric, Foto: tanja Wijkmark

IBL besöker
SVA-KLInISK BAKtERIoLogI

MAsTITdIAgnosTIk 
Mastit, juverinflammation, är den  
vanligaste sjukdomen hos mjölkkor och 
orsakar lidande för djur och stora kostnader 
för djurägarna. På mastit-laboratoriet odlas 
mjölkprover och bakterietypning och 
resistensbestämning utförs.  

rEfErEnslAborATorIuM för CAMpylobACTEr 
SVA är nationellt referenslaboratorium och även EU:s 
referenslaboratorium för Campylobacter. Varje år ansvarar 
laboratoriet för ringtester som skickas till de nationella 
referenslaboratorierna i Europa för att säkerställa en hög 
kvalitet på Campylobacter-diagnostik. Även årliga work-
shops och kurser arrangeras där representanter från dessa 
laboratorier får tillfälle att diskutera resultat och metoder 
samt den senaste forskningen inom området. 

könssjukdoM Hos HäsT  
Taylorella equigenitalis orsakar den sexuellt 
överförbara sjukdomen (CEM) hos sto, akut 
livmoderinflammation. 

Inga symptom ses hos hingstar som är smitt-
bärare. Bakterien är svårodlad och det krävs prov 
från flera ställen för diagnos av sjukdomen.  

– I snitt rör det sig om ungefär ett positivt 
prov per år.  Idag handlar det mest om importfall 
men det var annorlunda då smittan var nyupp-
täckt i Sverige. Bakterien kunde då härledas  
till en hingst, säger Ulla Zimmermann,  
biomedicinsk analytiker på Klinisk  
bakteriologi, SVA.

Till EHEC-laboratoriet
kommer prover främst 
från idisslare som kan 
vara bärare av verotoxin-
producerande E. coli (vtec), 
men inte utvecklar sjukdom. 
På laboratoriet utförs analyser av 
olika vtec-serotyper från misstänkta 
utbrott samt övervakningsprogram och forsk-
ning bedrivs. 

Laboratoriet  
utför även diagnostik av  
para-tuberkulos och ansvarar för övervak-
ning av sjukdomsfall hos idisslande djur.  

På det allmänna laboratoriet 
sitter veterinärer och biomedicin-
ska analytiker tillsammans och 
läser av alla plattor. Proverna 
kommer från många olika 
djurslag och innehåller en mängd 
olika bakterier. Anamnesen är 
därför en viktig faktor för att en 
korrekt bedömning av varje fall 
ska kunna göras. 

Tack till Lisa Lindberg 
Rosendal, sektionschef på 
Klinisk bakteriologi, för 
studiebesöket. 

vIll du ATT  
Ibl skA bEsökA dIn 

ArbETsplATs?  
konTAkTA oss på  

kAnslI@Ibl-InsT.sE

svA, AvdElnIng  för bAkTErIologI
AnTAl AnsTälldA:  

60-TAl 

svA, AvdElnIng  

för bAkTErIologI

AnTAl provEr/år:  

CA 120 000 
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HösTEns sTIpEndIEr
IBL stödjer biomedicinska analytiker i  
sin profession och arbetar för yrkets  
kompetensutveckling

för MEr InforMATIon,  oCH  
AnsöknIngsHAndlIngAr: www.Ibl-InsT.sE

Missa inte chansen att söka  
höstens stipendier. 

IBL kommer att dela ut två  
stipendier:
*Ett stipendium på 5 000 kr
*Ett stipendium på 10 000 kr

Dessa kan användas för del- 
tagande med anförande eller  
poster i valfri konferens.

krITErIEr
Sökande ska ha varit ordinarie med- 
lem i ett år vid ansökningstillfället 
och ska inte ha fått stipendium de 
senaste två åren. Stipendiet beviljas 
endast för resor som ej påbörjats 
före ansökningstidens utgång och 
som används innan ansökningsårets 
slut.

Skicka din ansökan senast den  
15 juni till kansli@ibl-inst.se.  
 Använd blankett du hittar på  
www.ibl-inst.se och bifoga de  
dokument som efterfrågas.

AnsökAn skA MEjlAs TIll: 
kAnslI@Ibl-InsT.sE
Stipendiekommittén bedömer  
inkomna ansökningar och rekom-
menderar stipendiater till IBL:s  
styrelse som fattar beslut.  
Styrelsens beslut kan inte  
överklagas.

I år gick VeTA-dagarna i Karlstad, 
där det en gång började för 35 år 
sedan. VeTA-dagarna arrangeras av 
Veta-bolaget som anordnar utbild-
ningar för personal inom veterinär-
medicin. 

Det var cirka 30 personer som 
hade anmält sig till laboratoriepro-
grammet och bland dem var ungefär 
tjugo stycken biomedicinska 
analytiker och tio veterinärer. 

Ann-Cathrine Sjöström, leg. 
biomedicinsk analytiker, Evidensia 
Specialistdjursjukhuset Strömsholm, 
var kursledare och föreläsningarna 
hölls av Anna Hillström och 
Emma Strage, båda veterinärer från 
Statens lantbruksuniversitet (SLU) 
och Kerstin Thoren-Tolling, också 
veterinär och professor på SLU 
som har arbetat många år i USA.

Anne-Cathrine Sjöström som 
har varit och är en eldsjäl inom 
laboratorievetenskap inom veteri-
närmedicin och har drivit profes-
sionen framåt, fick en avtackning 
under kursen då hon nu till 
sommaren ska gå i pension.  

När man arbetar inom veterinär-
medicin som biomedicinsk analytiker 
måste man vara väl medveten om 
att olika analyser har olika signifi-
kans hos olika arter inom djurvärlden 
och till och med olika signifikans 
hos olika raser. Temat för i år var 
hormoner och sjukdomar i binjuren 
och thyroidea togs upp. Cushings 
sjukdom och Addisons sjukdom är 

Biomedicinsk analytiker på 

veTa-dagarNa
av: Caroline landhage

ovanliga hos katt. Raser som oftare 
får hypokorticism är storpudel, 
portugisisk vattenhund och riesen- 
schnauzer. En typisk orsak till 
sekundär hypokorticism är kortison- 
behandling. Vi ger hunden kortison 
och binjuren slutar producera 
kortisol om inte behandlingen 
trappas ner långsamt.

Katter har oftare hypertyreos än 
hundar, medan hundar oftare har 
hypotyreos. Raser som oftare får 
hypotyreos är riesenschnauzer och 
hovawart. Vanliga symptom hos 
hypotyroida hundar är att de tappar 
päls, är frusna av sig, trötta, slöa 
och går upp i vikt.

Hypertyreos hos katter ökar i 
antal diagnoser och har blivit en 
relativ vanlig sjukdom hos katt.

Vanliga symptom är viktminsk-
ning, polyuri, förändrat beteende 
och även kräkningar och diarréer.

Inom veterinärmedicin tas väldigt 
många cytologiprover, oftast innan 
en biopsi ska tas. Det är en enkel, 
billig och snabb metod som kan ge 
en diagnos. Det kräver en biomedi-
cinsk analytiker och att provtag-
ningen liksom provhanteringen är 
A och O. 

Att hinna med kvalitetsarbetet 
och metodvalideringar kan vara 
särskilt svårt på kliniker där endast 
en biomedicinsk analytiker jobbar. 
Anna Hillström och Emma Strage 
gick genom de olika begreppen 
som till exempel specificitet och 

sensitivitet, intra-CV och inter-CV, 
hur man gör egna referensintervall 
och att det är viktigt att göra en 
spädningsserie för att se om analysen 
är linjär. 

Proteiner i blodet är ett väldigt 
stort ämne och Kerstin Thoren-
Tolling tog upp en liten del till- 
sammans med proteinelektrofores. 
Hon berättade att proteinelektrofores 
inte utförs av många laboratorier 
men att den skulle kunna användas 
mycket mer.  

Deltagarna fick även en kort 
genomgång av järnmetabolismen 
samt hur olika anemier ska tolkas 
beroende på orsak. 

Idag bedöms alla celler manuellt 
i mikroskop när en differentialräk-
ning beställs. Detta för att ingen 
maskin idag kan differentiera när 
djuret är sjukt. Det finns en mjuk- 
vara som håller på att utvecklas för 
katt och hund. Dock är det många 
saker som faller bort, som exempelvis 
anaplasma-inklusioner, parasiter i 
erytrocyterna, rouleaux, toxiska 
neutrofiler och döhle-kroppar, howel 
jolly och basofil stippling, mängden 
trombocytaggregat, räkning av 
punktat och aggregat retikulocyter 
hos katt. Ett humant öga kommer 
troligen inte kunna bytas ut mot 
en maskin när det kommer till en 
subjektiv bedömning av celler. 

I år var det även rekord i antal 
utställare som fanns på tre olika plan 
på VeTA-dagarna. Två dagar går fort 
med ett späckat schema och både 
repetition och nya kunskaper har 
landat hos mig. Hoppas din läsning 
var lika intressant som min helg. 

 

Caroline landhage är biomedicinsk analytiker  på bagarmossens djursjukhus. 

When using the Aptima® HPV mRNA assay, 
you will benefit from:
•  Excellent sensitivity — Demonstrating similar sensitivity to DNA-based HPV tests in multiple clinical studies 

involving approximately 45,000 women worldwide.1

•  Improved specificity — Reducing false-positives by 24% in the clinical trial.2

•  Workflow freedom and total control — Expanding the women’s health menu on a fully automated platform.

Interested in learning more about the Aptima HPV assay and the  
Panther® system?  
Contact us 08-585 798 05 or email nordicinq@hologic.com

Cervical Health 
screening has evolved

ADS-01250-NOR-EN Rev 001 ©2015 Hologic, Inc. All rights reserved. Hologic, Aptima, Panther and associated logos are trademarks and/or registered trademarks of Hologic, Inc., and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries.  
This information is intended for medical professionals and is not intended as a product solicitation or promotion where such activities are prohibited. Because Hologic materials are distributed through websites, eBroadcasts and tradeshows,  
it is not always possible to control where such materials appear. For specific information on what products are available for sale in a particular country, please contact your local Hologic representative or write to nordicinq@hologic.com

1. References available at http://www.hologic.com/products/clinical-diagnostics-blood-screening/assays-and-tests/aptima-hpv-assay 2. Aptima® HPV assay package insert # 503789 Rev A 2013 Table 22.
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Kurser
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cyToLogiKurs  
iNom veTeriNärmediciN
MåLgRUPP
Biomedicinsk analytiker och veterinärer 
med särskilt intresse för cytologi

FÖRKUNSKAPER
Mikroskopivana och grundkunskaper i 
cellmorfologi

INNEHåLL
•	 Cytologisk	provtagning
•	 Preparering	och	färgning	
•	 Bedömning	av	inflammatoriska	 

förändringar och de vanligaste 
nybildningarna i huden

•	 Vätskecytologi	(buk	och	thoraxvätskor)	
•	 Praktisk	genomgång	av	fall

FÖRELäSARE
Anna Hillström leg. veterinär, Diplomate i 
klinisk patologi, Klinisk kemiska laborato-
riet, SLU

Ann-Cathrine Sjöström leg. biomedicinsk 
analytiker, Evidensia Specialistdjursjuk-
huset Strömsholm

Ulrika Falkenö, resident i klinisk patologi, 
Klinisk kemiska laboratoriet, SLU

DATUM 9-10 oktober 

PLATS Hotel Park Astoria  
(First	hotel),	Enköping

ANTAL DELTAgARE Max 25 

PRIS 8 400 kr. Medlem i IBL 7400 kr.
Priset inkluderar hotell, mat samt 
kursmaterial.

SISTA ANMäLNINgSDAg 15 september

Sponsrad av

Kurser

HAndlEdnIng Av bIoMEdICInskA AnAlyTIkErsTudEnTEr 
undEr vErksAMHETsförlAgd uTbIldnIng
Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker som handleder studenter 
på biomedicinsk analytikerprogrammet under verksamhetsförlagd 
utbildning. Syftet med kursen är att stärka den professionella kompe-
tensen som klinisk handledare och stimulera till ett reflekterande 
förhållningssätt till undervisning och lärande.

InnEHåll
•	 Kunskap	och	lärande
•	 Målbaserad	utbildning
•	 Verksamhetsförlagd	utbildning
•	 Handledning
•	 Interprofessionellt	lärande
•	 Återkoppling	och	bedömning

kurslEdArE
Maria Kvarnström, biomedicinsk analytiker och pedagogisk utvecklare,  
Enheten för Medicinsk Pedagogik, Karolinska Institutet

dATuM 3-4 november
plATs Stockholm
prIs 5 900 kr. Medlem i IBL 5 100 kr
sIsTA AnMälnIngsdAg 22 september

grundkurs  
TArMpArAsITEr
Kursen riktar sig till personer med 
ingen eller lite erfarenhet av parasito- 
logisk diagnostik. Blandat teori och 
praktik med mycket fokus på mikro- 
skopi av både maskar och protozoer 
samt prepareringsmetoder.

kurslEdArE Jessica Ögren &  
Samir Kawash
dATuM 30 november - 2 december 
plATs Jönköping
AnTAl dElTAgArE Max 12 
prIs 6 400kr.  
Medlem i IBL 5 500 kr.
sIsTA AnMälnIngsdAg 7 november

grundkurs  
blodpArAsITEr
Kursen riktar sig till personer med 
ingen eller lite erfarenhet av 
malariadiagnostik och andra 
blodparasiter. Teori blandas med 
praktik med mycket fokus på 
artdifferentiering av malaria.

kurslEdArE Jessica Ögren &  
Samir Kawash
dATuM 3-4 december 
plATs Jönköping
AnTAl dElTAgArE Max 12 
prIs 6 400kr. Medlem i IBL  
5 500 kr.
sIsTA AnMälnIngsdAg 7 november

Vid bokning av båda grundkurserna  
ges 1 000 kr i rabatt. 

fördjupnIngskurs  
I TArMpArAsITEr   
Kursen riktar sig till personer  
med erfarenhet av parasitologisk 
diagnostik. Syftar till att ge en 
ökad teoretisk kunskap både om 
parasiterna och om den kliniska 
bilden och om sjukdomsbördan i 
olika delar av världen. Syftar också 
till en fördjupad kunskap om de 
metoder som finns för detektion, 
mikroskopi av ovanliga agens, 
diskussioner om hur diagnostiken 
kan förbättras, vad ska vi detektera 
och hur. 

kurslEdArE Jessica Ögren &  
Samir Kawash
dATuM 16-18 mars 2016

plATs Jönköping
AnTAl dElTAgArE Max 12  
prIs Ej fastställt
sIsTA AnMälnIngsdAg 23 februari 2016

MåLgRUPP
Biomedicinska analytiker inom veterinär- 
medicin, biomedicinska analytiker som 
har metodologiskt ansvar. Biomedicinska 
analytiker	(och	veterinärer)	som	är	
intresserade av kvalitetsarbete på 
laboratorier.

FÖRKUNSKAPER
grundkunskaper inom Excel

KuRSINNeHåLL

DAg 1 

•	 Praktiska	övningar	i	hantering	av	
data som används vid metodupp- 
sättning och metodvalidering.  

•	 Presentation	och	praktiska	övningar	
av olika metodvalideringar, metod-
jämförelse och hur referensintervall 
sätts upp. 

•	 Hur	kvalitetsarbetar	man	på	ett	labb,	
och vad används kvalitetskontroller 
till?

DAg 2 
•	 Analysmetoder	och	bestämning	av	

proteinkoncentrationer.  
•	 Proteiners	betydelse	i	bl.a.	perifert	

blod, ledvätska, urin, serösa vätskor 
och cerebrospinalvätska.

FÖRELäSARE
Kerstin Thorèn-Tolling, veterinär, 
professor i klinisk patologi, docent  
i klinisk kemi, Diplomate ECVCP

KURSLEDARE Caroline Landhage 

DATUM 6-7 november 

PLATS Hotell Liseberg Heden, göteborg

PRIS 8 400 kr. Medlem i IBL 7 400 kr.
Priset inkluderar hotell, mat samt 
kursmaterial.

SISTA ANMäLNINgSDAg  
21 september

2016

KurseN ”KvaLiTeTsTäNK i ProTeiNerNas värLd!” 

BLI MEDLEM I IBL

Institutet för biomedicinsk  

laboratorievetenskap, IBL, är en icke  

facklig oberoende professionell  

organisation för biomedicinska analytiker.  

IBL arbetar för att stärka professionens  

status samt för att stödja och utveckla  

den kunskap och kompetens som  

finns hos biomedicinska analytiker.  

Vill du bli medlem gå in  

på hemsidan www.ibl-inst.se
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Klinisk kemi, Hallands sjukhus Halmstad.

för MEr InforMATIon,  oCH  
AnsöknIngsHAndlIngAr: www.Ibl-InsT.sE

Associerade företagsmedlemmar

nÄStA nuMMER AV 

Kommer: 28 september 

ab ninolab
box 137, 194 22 Upplands Väsby

www.ninolab.se

Sysmex Sverige AB
Marios Gata. 13, 434 37 Kungsbacka

www.sysmex.se

BectonDickinson AB
box 472 04, 100 74, Stockholm

www.bd.com/se

Bimelix AB
torggatan 10, aX-22100 Mariehamn

www.bimelix.ax

ab ninolab
Box 137, 194 22 Upplands Väsby

www.ninolab.se

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

Sysmex Sverige AB
Marios Gata. 13, 434 37 Kungsbacka

www.sysmex.se

BectonDickinson AB
Box 472 04, 100 74, Stockholm

www.bd.com/se

Boule Diagnostics
Box 42056, 126 13 Stockholm

www.boule.se

Associerade Företagsmedlemmar

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

Bimelix AB
Torggatan 10, AX-22100 Mariehamn

www.bimelix.ax

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

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

Under kursen berörs adekvat smärtlind-
ring, avledning, provtagningens tre faser, olika 
provtagningssätt, teamarbete, svårigheter vid 
provtagning, olika patientfall (olika åldrar) samt 
förberedelser och provtagning på stickrädda barn. 
Deltagarna får också tips om utrustning och mate-
rial som kan användas vid barnprovtagning. 

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

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

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

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

Antal deltagare: c:a 10

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

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

Boule Diagnostics
box 42056, 126 13 Stockholm

www.boule.se

Triolab AB
tingsvägen 17, 191 61 Sollentuna

www.triolab.se

vill du veta mer om  
associerat företags-
medlemskap? 
 
kontakta kansli@ibl-inst.se

Den 15 april, på den internationella biomedicinska 
analytikerdagen, ville vi uppmärksamma  

biomedicinska analytiker och vår nyckelroll inom 
diagnostik genom en samlad manifestation i sociala 

medier. Här är några av bilderna som spreds på  
Facebook, Instagram och Twitter.  

Tack alla som tog chansen att vara med!

DEn IntERnAtIonELLA  
biomedicinska analytikerdagen
biomedicinska analytiker = säkert provsvar

akademiska laboratoriet,  
akademiska sjukhuset, Uppsala.

Universitetssjukhuset Örebro.

Kungälvs Sjukhus.

Klinisk bakteriologi,  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regiondjursjukhuset bagarmossen.

Klinisk kemi, Östra sjukhuset, Göteborg

medLemssidor 
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iBL KaLeNdarium

kursEr, MöTEn oCH konfErEnsEr 2015

knEp & knåp
Denna gång finns det åtta ord gömda med koppling 
till biomedicinska analytikers arbetsuppgifter. Som 
vanligt får en vinnare bjuda sina kollegor på tårta.  
Skicka in lösningen senast den 31 augusti till  
kurser@ibl-inst.se eller IBL, Knep & Knåp,  
Västberga allé 9, 8 tr., 126 30 Hägersten.

Rätta orden i nr. 2 skulle vara: centrifug, timer, 
handskar, mikroskop, inkubator, kyl, provställ och 
pipett. 

Vinnaren av Knep & Knåp i nr. 2 som får bjuda sina 
kollegor på tårta är Camilla Svensson, Klinisk mikro-
biologi, Västmanlands sjukhus Västerås. 

Rätt	svar	på	gissa	viruset:	Herpes	simplex	typ	1	(från	munsår).	

18-19 sEpTEMbEr
IFBLS:s Alternate GAD 
Portugal

21-22 sEpTEMbEr
Equalis  
användarmöte-Endokrinologi
Nova Park Conference, Knivsta

7-9 okTobEr
RUD-kurs carotis duplex och 
AV-fistlar
Göteborg
www.ultraljud.nu 

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

9-10 okTobEr
EPBS-möte
Zagreb, Kroatien

9-10 okTobEr 
IBL-kurs
Cytologikurs för biomedicinska 
analytiker inom veterinärmedicin
Hotel Park Astoria, Enköping

15 okTobEr
Equalis användarmöte 
- Transfusionsmedicin
Svenska Läkaresällskapet,  
Stockholm

22 okTobEr
Equalis användarmöte 
- Arbets- och lungfysiologi
Klara Konferens, Stockholm

22-23 okTobEr
Equalis användarmöte 
- Patientnära analyser 
Uppsala konsert och  
kongress, Uppsala

3-4 novEMbEr
IBL-kurs
Handledning av biomedicinska 
analytikerstudenter under 
verksamhetsförlagd utbildning
Karolinska Institutet, Solna

6-7 novEMbEr
IBL-kurs
”Kvalitetstänk i proteinernas 
värld” 
Hotell Liseberg Heden, Göteborg

10-11 novEMbEr
Equalis användarmöte 
- Molekylärdiagnostik
Hotell Scandic Sergel Plaza, 
Stockholm

12-13 novEMbEr
Equalis användarmöte 
- Allmän klinisk kemi 
Radisson Blu Arlandia Hotel, 
Arlanda

17 novEMbEr
Equalis användarmöte 
- Nuklearmedicin
Klara Konferens, Stockholm

30 novEMbEr - 2 dECEMbEr
IBL-kurs
Grundkurs tarmparasiter
Jönköping

3-4 dECEMbEr
IBL-kurs
Grundkurs blodparasiter
Jönköping

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

Renvatten från ELGA
 
 

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

08-590 962 00     www.ninolab.se

PureSure

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

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

Man använder sig av en väldigt enkel princip med två 
identiska filter- och mätcellsuppsättningar i anläggningen. 
Mätcellerna är placerade efter respektive filter. När det första filtret 
börjar bli dåligt larmar den första mätcellen om detta. Det andra filtret
fångar då upp orenheterna som har gett upphov till kvalitetslarmet. 
Därefter passerar vattnet den andra mätcellen som verifierar renvattnets kvalitet innan tapp.
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POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

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

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

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

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

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

Att arbetsgången på laboratoriet avsevärt kan förenklas.

Att eget PCR laboratorium inte behövs för den här robottekniken.

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

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

PCR testerna på en och samma plattform?

Ditt laboratorium  

Och:

VRE

GBS

Bcr-abl

CT/NG 

HPV

HIV VL 

HCV VL

ESBL Carba-R

MRSA

C. difficile

Factor II/V

Trichomonas

Enterovirus

Norovirus

Flu/RSV

MTB med RIF resistens


