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Säker kryoförvaring av celler i -190°C
Med CBS Isothermalfrys hålls era värdefulla celler konstant frysta 
vid -190°C

•	 Cellmaterialet förvaras i gasfasen. Ingen kontaminationsrisk
•	 Behåller temperaturen under flera dagar i händelse av strömbortfall
•	 Automatisk påfyllning med larm för nivå och temperatur
•	 Genomtänkt patenterad frysförvaring för optimala frysförhållanden
•	 Kompletta system med rack, boxar och kryorör
•	 Finns i tre storlekar med olika racksystem beroende på förvaringskrav

Nyhet! V3000 och V5000 finns nu med karusellsystem

•	 Enkelt att hitta rätt rack
•	 Liten öppning minimerar avdunstningen
•	 Fyrkantig öppning för fyrkantiga rack
•	 Avtagbar topp för rengöring eller åtkomst av tappade saker i kärlet

Frysförvaring -86°C från Forma
Våra frysar i 88000-serien -86°C ger dig marknadens bästa kylkapacitet, extra förstärkta hyllplan, ny innehållsrik och intuitiv styren-
het samt en smart energisparfunktion och mängder av andra fördelar. Du får även Ninolabs över 40-åriga erfarenhet av frysar från 
Forma!

Säker frysförvaring får du även med 86000- och 900 serien. Extremt driftsäkra, med minimal frostbildning och med en av markna-
dens lägsta ljudnivåer.

08-590 962 00    www.ninolab.se
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Blodpåse med navelsträngsblod. 

Foto: Anders Norderman, 

Karolinska Universitetssjukhuset

Välkomna tillbaka efter en skön sommar. Hoppas ni 
alla är fulla av energi inför höstens arbete och alla akti-
viteter. I början av oktober har IBL sitt största event, 
Diagnostikforum, en mötesplats för biomedicinska 
analytiker oavsett verksamhetsområde. Programmet 
är gediget och alla kommer att kunna inhämta kunska-
per och byta erfarenheter via alla föredrag, nätverks-
träffar och workshops som kommer att bedrivas. Som 
en del av programmet kommer jag tillsammans med 
CellaVision hålla i en morfologisk workshop där vi ska 
öva och diskutera klassificering av blodceller. Ta med 
egen dator om ni vill delta. Tillsammans med en kol-
lega håller jag också i nätverksträffen för hematologi. 
Vi ska presentera nya fallbeskrivningar med fokus på 
svårdiagnostiserade erytro-
cytsjukdomar. Det kom-
mer bli intressant. Titta på 
programutbudet och har ni 
inte anmält er så gör det via 
www.diagnostikforum.se 

Detta nummer av 
Laboratoriet har temat 
transplantation. Då jag arbetar med hematologisk 
laboratoriediagnostik så kommer jag i kontakt med de 
patienter som stamcells- eller benmärgstransplante-
rats. Det handlar främst om patienter som fått diagno-
sen leukemi eller lymfom och där största chansen till 
bot är transplantation. Stamcellerna kan ”skördas” från 
patienten själv (autolog) eller från en annan besläktad 
eller obesläktad donator (allogen) efter stimulans med 
tillväxtfaktorer beroende på patientens sjukdom.

Transplantation handlar också om att ta tillvara på 
organ hos en avliden person som helst tagit ställning 

till donation före sin bortgång men också från levande 
donatorer där det är möjligt. Vanligaste organen som 
transplanteras är njurar, lever, hjärta etc. men även 
vävnadsdonation förekommer som hornhinnor och 
hjärtklaffar. 

På Sahlgrenska Universitets sjukhuset, där jag 
arbetar, har det pågått en forskningsstudie ihop med 

Sahlgrenska akademin 
sedan 1999 kring livmoder-
transplantation. Förra året 
gav den regionala etikpröv-
ningsnämnden klartecken 
till att genomföra tio livmo-
dertransplantationer. Dessa 
påbörjades under hösten 

2012 och fullföljdes under våren 2013 och är de första i 
världen som gjorts med levande donatorer, mellan mor 
och dotter. Fantastiskt om detta kan ge unga infertila 
kvinnor möjlighet att få barn. Den ofrivilliga barnlös-
heten beror på att kvinnan saknar livmoder från födsel 
eller har fått livmodern borttagen i ung ålder på grund 
av livmoderhalscancer. Hur framgångsrika transplan-
tationerna varit vet vi inte förrän 2014 då kvinnan får 
genomgå en graviditet först ett år efter transplantation 
och då med hjälp av IVF-behandling. Spännande!! 

Har ni ännu inte tagit ställning i donationsfrågan så 
försök göra det, för era anhörigas skull.Läs mera på www.
donationsradet.se och anmäl er till donationsregistret.

Trevlig läsning!

”I början av oktober har IBL 
sitt största event, Diagnostik-
forum, en mötes plats för alla 
biomedicinska analytiker...”

The market demand for more efficient 

histopathology laboratories continues to increase.

We at Sakura have been listening to the market 

and are equipped with a solution: SMART 

Automation, the Tissue-Tek® premium product line. 

Tissue samples are diagnosed faster, better and 

more efficiently with our premium products.

SMART Automation is based on LEAN & SIX 

Sigma principles.

Automation, 
as SMART  as 
you can get

Sakura Finetek Sweden AB
www.smartautomation.com

SMART Automation sets the standard with:

 A continuous efficient workflow

 Unmatched same day results

 Consistent high quality

 Improved patient care
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De flesta proverna på ett Klinisk kemiskt 
laboratorium analyseras inom loppet 
av bara ett par timmar. Ändå kan ett 
provsvar dröja längre än så. Ibland kan 
transporttiden försena vissa prover med 
upp till 7 timmar från provtagning till 
ankomst till laboratoriet, visar statisti-
ken från laboratoriet för Klinisk kemi, 
Universitetssjukhuset Örebro. Det gör 
provernas transporttid till en väsentlig 
del i kedjan som i slutändan ska generera 
snabba provsvar. Speciellt när antalet pro-
ver från primärvården ökar.  

 – För att det ska fungera med snabba 
svar måste hela vägen från provbeställ-
ning, helst e-remiss, till att svaret når 
beställaren, räknas med. Vi har exempel 
där det kan ta 7 timmar innan vi får pro-
vet och 45 minuter därefter finns svaret 
hos beställaren. Vi ser detta i vårt labb-
datasystem och den informationen är inte 

lika uppenbar för beställaren. Därför är 
det vårt ansvar.

Detta säger Håkan Brunnström, leg. 
biomedicinsk analytiker på Klinisk kemi, 
Universitetssjukhuset Örebro som redan 
på 80-talet började intressera sig för 
provernas ”turnaround time”, TAT. Han 
menar att provets TAT bör räknas från 
provtagningen till att provsvaret har nått 
beställaren.  

Tillsammans med läkaren Clas-Göran 
Eriksson och datateknikern Christer 
Feuk har han även tittat på PK-prover 
(Protrombinkomplex) från en vårdcen-
tral under en vecka, deras ankomsttider,  
svarstider och tidpunkterna för packning 
av boxar samt uppackning på laborato-
riet.  Det visade sig att transporttiden på 
morgonen, från vårdcentralen till labo-
ratoriet, tog ungefär två timmar medan 
laboratoriehanteringen av samma prover 
i de flesta fall tog mindre än en timme. 

Hur har ni på 
Universitetssjukhuset Örebro 
nu löst detta med ibland långa 
transporttider?

 – Extraturer från primärvården har 
satts in. Men egentligen behöver hela 
transportsystemet ses över så att trans-
porterna går direkt från VC till labb och 
inte till sjukhusets lastkaj, förklarar 
Håkan Brunnström.

Höga krav på provernas 
”turnaround time”
Tidigare studier av TAT visar att förvänt-
ningarna på snabba svar som beställare 
har, särskilt när det rör sig om akuta prover, 

är höga. Exempelvis förväntade sig klini-
kerna att ett värde på Hb och kalium, från 
provtagning till svarsrapport, inte skulle 
ta mer än 10 till 30 minuter. Samtidigt upp-
skattade laboratoriepersonalen att samma 
provsvar skulle dröja mellan 50 och 60 
minuter. 

 – De tror att det är en ”svart låda” 
som vi stoppar proverna i och då är det 
bara personalens sölighet som fördröjer 
provsvaren. De vet inte om allt arbete som 
behövs av processansvariga och andra för 
att det hela ska fungera så bra som det fak-
tiskt gör idag. Vi besvarar Troponin I inom 
cirka 30 minuter efter ankomst, fördelat 
på 7 minuter centrifugering, 18 minuter i 
instrumentet samt 5 minuter övrigt. Det 
tycker jag är snabbt – vem kan göra det 
snabbare? säger Håkan Brunnström. 

Går det överhuvudtaget att i 
nuläget, optimera svarstiderna 
på laboratoriet ännu mer?

 – Det beror på. I exemplet ovan med 
Troponin sätter tekniken en gräns. Men 
andra metoder kan mycket väl förbättras 
tidsmässigt. Vi måste hela tiden försöka 
närma oss den teoretiska gränsen för en 
minimitid för TAT. Se över hela labbpro-
cessen – var går tidsgränsen i de olika pro-
cesserna? Kan processerna uppgraderas 
tekniskt?

Och enligt Håkan Brunnström är en så 
kort TAT som möjligt lika önskvärd för alla 
prover, inte bara akutprover. 

 – Ja, egentligen. När vill ”doktorn” ha 
svaret? Är det inte samtidigt som hen stäl-
ler frågan ”Vad har Ester i kalium?”.

Kortare
turnaround time 

effektiviserar vården
Uppehållstiden för ett prov 
på laboratoriet, från ankomst 
till ett tekniskt godkänt svar, 
ryms i begreppet ”turnaround 
time” och används ofta som 
en indikator på laboratorier-
nas prestanda. Men ett något 
vidgat begrepp, där tiden 
räknas från själva provtag-
ningen till att svaret har nått 
beställaren skulle förbättra 
laboratorieservicen ännu mer 
och i slutändan bidra till en 
bättre vård för patienten. 

Av: Jasenka Dobric

Begreppet ”turnaround time” 
används inom flygbranschen för 
den tiden flygplanet uppehåller 

sig på marken mellan flygningar.  

Kortare turnaround time effektiviserar vården
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En kortare TAT 
effektiviserar vården
Trots de höga förväntningarna som bestäl-
larna har på TAT, visar studier att det inte 
är den avgörande faktorn för hur lång 
tid en patient tillbringar på akutmottag-
ningen. Och här finns det utrymme för 
förbättringar. 

 – Jag är övertygad om att snabba och 
säkra provsvar kan bidra till vårdens 
effektivitet. Vi kan bidra till att korta 
vårdtiderna genom att tänka över hur vi 
arbetar. Om läkare och sjuksköterskor får 
svaren inom några timmar kan de ändra 
sina rutiner och kalla en patient, påbörja 
en behandling, etcetera samma dag.

Men för att det ska fungera hela vägen 
krävs inte bara kortare transporttider, för-
bättrade rutiner på laboratoriet och ny tek-
nik. I jakten på allt snabbare svar får man 
inte glömma beställarna.

 – En kort TAT är viktig bara om den 
används av beställaren.  Här behövs säkert 
mycket mer information och direkta kon-
takter för att beställaren ska kunna använda 
sig av korta TAT. Direkta kontakter mellan 
labbpersonal och vårdpersonal är bristvara 
idag och har en mycket god utvecklingspo-
tential, förklarar Håkan Brunnström. 

Och samtidigt som en kortare TAT 
öppnar för en effektivare vård av patien-
terna kan den även underlätta arbetet på 
laboratorierna.   

 – Om vi gör detta på rätt sätt kan det 
innebära fördelar även för oss. Vi har 
minskat antalet avhällningsrör och möj-
liggjort flera beställningar på samma rör 
vilket ger oss färre rör att hantera. Genom 
att köra in alla kontroller på till exempel 
Architect på morgonen och köra färdigt 
allt samma dag får vi en lugn förmiddag 
dagen efter. Den använder vi till underhåll, 
påfyllning av förråd, städning, kalibre-
ringar och så vidare. En bana kan vara en 
del av lösningen, men förutsätter att man 
anpassar den till ”verkligheten” så att TAT 
inte ökar. Vi har hört om en del skräckex-
empel där banan ibland utgör ett hinder 
för bra TAT. Banan ska serva beställarna 
och inte enbart laboratoriepersonalen.

En kort TAT är viktig bara om den används av 
beställaren, säger Håkan Brunnström,  

leg. biomedicinsk analytiker. 

”Turnaround time” för PK-prover från en 
VC under en veckas tid.

VETENSKAP 
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Fallbeskrivning

Etylenglykolförgiftning
Behandlande läkare ringer till expeditio-
nen på kemlabb och vill ha hjälp med att få 
ett laktat analyserat. Deras blodgasinstru-
ment har inte kunnat lämna något siffer-
värde p.g.a. högt provvärde. 

Med läkaren kvar i luren kom vi fram till 
att ett nytt laktat skulle komma till oss för 
analys.

Under samtalet väcktes frågan av Inger 
om det ändå inte var ett felvärde eftersom 
det inte är förenat med liv att ha ett så 
högt lakat. Vårt instrument mäter upp till 
>30 mmol/L. 

Efter att ha letat i instrumentmanua-
len lades det fram till den behandlande 
läkaren att det troligt rör sig om en etylen-
glykolförgiftning eftersom det stör mät-
ningen av laktat. Laktatprovet kommer 
efter en stund och det visar på 29 mmol/L.
Nytt samtal till expeditionen där beställa-
ren frågar om det går att få fram kristaller 
i urin. Giftinformations centralen har nu 
blivit inkopplad.

Jag hör om samtalet om urin och kris-
taller och förstår att det är oxalatkristaller 
som är av betydelse i detta fall och viktigt 
med ett snabbt svar till beställaren.

Urinsedimentet visar rikligt med oxa-
latkristaller och njurtubuliceller. Jag ringer 
snarast intensiven där patienten nu finns.

Etylenglykolprov kommer, skickas 
omgående till analyserande labb och svar 
som faxas till oss senare på eftermiddagen 
visar 5 mmol/L.

Bedömning
Många blodgasinstrument kan inte sär-
skilja laktat från glykolat och ger därför ut 
ett falskt förhöjt laktatvärde. Laktat och 
glykolat har liknande mole kyl strukturer.

Ett oförklarligt högt laktatvärde bör 
alltså inge misstanke om etyl  en  glykol för-
giftning. Oxalatkristaller i urinsediment 
ger diagnosen. 

Vid oklar diagnos är alltså fynd av rik-
ligt med calciumoxalatkristaller av stort 
värde. Om patienten kommer in sent efter 
intag kan P-Etylenglykol värdet vara noll.

Labbprover

aB-Blodgas:
pH 7,25   ( 7,36 – 7,44 )
Basöverskott -16  ( -3 – +3 )
pCO2 2,9 kPa ( 4,7 – 5,9 )
pO2 14,9 kPa ( 8,0 – 9,2 )
Laktat 29 mmol/L ( 0,7 – 2,1 )

S-Osmolalitet:
 308 mosmol/kg ( 280 – 300 )

S-Metanol:  Ej påvisbart
S-Etanol:  Ej påvisbart

P-Kreatinin: 75	 μmol/L	 (	60	–	105	)

U-sediment:
Erytrocyter och leukocyter 0-3/synfält.
Inga cylindrar.
En del ansamlingar med njurtubuliceller.
Rikligt med oxalatkristaller i två olika former 
kuvertformade och mer långsträckta nålfor-
made. { Se bild }.

P-Etylenglykol:
 5,0 mmol/L ( <0,1 )

Oxalatkristaller.

Sjukdomsinformation om 
etylenglykolförgiftning
Etylenglykol, C2H4(OH)2, är en lätt sötaktig 
luktfri vattenlöslig vätska, mycket giftig 
och förekommer bl.a. i kylarvätska. 

Etylenglykolintag ger först neurologiska 
symtom, patienten förefaller berusad – 
men utan etanoldoft.

Under de första timmarna utvecklas 
svår acidos, sedan kollaps av cirkulation, 
andning och njurfunktion, allt detta kan 
ske inom ett dygn.

Etylenglykol absorberas snabbt från 
tarmen och når blodomloppet. I levern 
omvandlas den till toxisk glykolaldehyd, 
glykolsyra och oxalsyra. När dessa når nju-
rarna orsakar de skador på tubulära celler 
och calciumoxalatkristaller bildas. Dessa 
kristaller blockerar njurarnas gångar och 
orsakar cell- och vävnadsskada.

Då blodcirkulationen och lungfunktio-
nen påverkas inträder en tilltagande syre-
brist i vävnader, mjölksyraacidos.

Behandling
Behandling består av flera dagars intra-
venös tillförsel av etanol. Etylenglykol till 
glykolat inhiberas av etanol, men glykolat 
till oxalat kan inte inhiberas.

Avgörande för prognosen är tidig insatt 
antidotbehandling (helst inom 1- 2 timmar 
efter intag) och dialys innan all etylengly-
kol har hunnit metaboliseras.

I vårt fall normaliserades blodgasen efter 
tre dygn och patienten kunde skrivas ut.

Diskussion
Att ta kontakt med giftinformationscentra-
len är viktigt vid alla svåra förgiftningar.

Endast ett fåtal laboratorier analyserar 
P-Etylenglykol och definitiv diagnos fås då 
etylenglykol påvisas i blodet. Prov måste 
kanske skickas till annat laboratorium 
men under tiden kan urinsedimentunder-
sökning göras och ge svar på om det finns 
calciumoxalatkristaller. Men i mycket tidigt 
skede kan kristaller inte hunnits bildas.

Här visas på hur viktigt det är med dia-
log och samarbete och att vi har kompe-
tens att hjälpa klinikerna i deras arbete.

Av: Inger Karlsson & Rita Lind
Leg. biomedicinska analytiker 

Laboratoriemedicin Örebro
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VETENSKAP 
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”VÅR KUNSKAP OCH ANALYS 
GÖR ATT RÄTT DIAGNOS KAN 

STÄLLAS TIDIGARE”

Matias Swartling, Legitimerad biomedicinsk analytiker, 
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland

Träffa Vårdförbundet på Diagnostikforum i 
Jönköping 1–3 oktober. Välkomna till vår monter!

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

GIVING EVERYTHING. EVERY DAY.

www.sysmex.se/xn

Name: Svetlana R.

Job: Medical Lab Technician

Mission: Guardian Angel

Name: XN-9000

Job: Customised haematology solution

Mission: Pathfi nder
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Nytt & Noterat

Pankreastransplantation kan bli aktu-
ell vid svåra fall av diabetes typ 1. Dessa 
patienter saknar egen produktion av 
insulin och har ofta svårigheter med att 
reglera nivåerna av blodsockret med hjälp 
av insulinsprutor. Allvarliga komplikatio-
ner, såsom njursvikt, synnedsättning och 
nervskador kan uppstå som en följd av 
sjukdomen.

 – Efter en lyckad transplantation 
behöver patienterna inte använda insu-
lin mer, de slipper dialysbehandling och 
de svåra komplikationerna av långvarig 
diabetes kan till och med minska efter en 

Över 200 pankreastrans
plantationer är genomförda
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kombinerad njur- och pankreastransplan-
tation, säger transplantationskirurgen 
Johan Nordström i ett pressmeddelande 
från Karolinska Universitetssjukhuset. 

Resultaten vid pankreastransplan-
tation är mycket goda. Trans plan-
tationskirurgiska kliniken i Huddinge har 
gjort flest pankreastransplantationer i 
Sverige sedan den allra första som utför-
des vid kliniken år 1974.

STOCKHOLM En milstolpe 
passerades när den 200:e och 
201:a lyckosamma transplan-
tationen av en hel bukspott-
körtel i kombination med 
njurtransplantation utfördes 
under juli månad vid Karolinska 
Universitetssjukhuset 
i Huddinge.

Foto: Smittskyddsinstitutets pressarkiv.

Kan du gissa bakterien?

Rätt svar på sida 34.

I slutet av juli insjuknade flera barn 
från Skandinavien i magsjuka på ett 
hotell i Alanya, Turkiet. Nu visar prov-
svaren från patienterna att utbrottet 
med största sannolikhet orsakades av 
bakterien Shigella sonnei.

Shigellabakterien som utsöndras 
i avföringen från en infekterad per-
son kan spridas till andra personer 
både via direktkontakt och förorenat 
livsmedel och vatten. En låg infek-
tionsdos krävs för att orsaka infektion 
och spridning av bakterien sker lätt 
i begränsade utrymmen där många 
människor samsas. 

God hand- och livsmedelshygien är 
av största vikt för att minska risken 
för smitta. 

Shigella bakom 
utbrottet av 
magsjuka i Turkiet

Det har länge varit känt att kolesterol är 
den främsta riskfaktorn för utveckling 
av hjärt- och kärlsjukdomar. Ny studie 
från Sahlgrenska akademin visar att 
kroppens kolesterolomsättning styrs 
av bakterier i tunntarmen. Studien 
visar för första gången hur tarmflo-
ran reglerar bildandet av gallsyror 
som kolesterol omvandlas till, genom 
en process i levern och som därefter 
utsöndras i tarmen. Dessa bakterier 
sänder signaler till en särskild mot-
tagare i slemhinnan, en så kallad 
FXR-receptor som förutom kolesterol-
omsättningen också är inblandad i 
kroppens socker- och fettmetabolism.

 – Kan vetenskapen identifiera 
exakt vilka bakterier som påverkar 
FXR-signaleringen i tarmen skulle 
det kunna innebära nya vägar att 
behandla diabetes och hjärtkärlsjuk-
dom, säger Fredrik Bäckhed, professor 
vid Sahlgrenska akademin som lett 
studien, i ett pressmeddelande från 
Göteborgs universitet.

Tarmfloran styr 
nedbrytning av 
kolesterol
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80 % av alla bröstcancertumörer behöver 
östrogen för att kunna växa och har där-
för särskilda östrogenreceptorer (ER) som 
könshormonet binder till. Läkemedelet 
tamoxifen kan blockera dessa receptorer 
och används efter att patienten har ope-
rerats för att förhindra möjlig tillväxt av 
enstaka, kvarvarande cancerceller.

 – Det här läkemedlet har visat sig vara 
mycket effektivt. Men ungefär en tredje-
del av patienterna svarar inte på behand-
lingen och brösttumörerna återkommer. 
I den studie vi nu publicerar visar vi att 

Protein kan hjälpa vid valet av 
bröstcancerbehandling

Ett protein – RARA – som kan 
få en viktig roll vid valet av 
behandling av hormonberoende 
bröstcancer har identifierats 
av forskare vid Karolinska 
Institutet. Proteinets höga nivåer 
i vissa brösttumörer har kopplats 
till en försämrad effektivitet av 
cancerläkemedlet tamoxifen. 

tumörerna i dessa fall ofta innehåller 
höga nivåer av RARA, något som talar 
för att proteinet kan spela en betydande 
roll i just hormonkänslig bröstcancer, 
säger studiens försteförfattare Henrik 
Johansson i ett pressmeddelande från 
Karolinska Institutet. 

Forskarna har lagt fokus på att försöka 
förstå mekanismerna för läkemedelsre-
sistens vid cancerbehandling. Proteinet 
RARA undersöktes i två olika grupper av 
bröstcancerpatienter och resultaten visar 
att patienter med tumörer som innehöll 
höga nivåer av RARA löpte en ökad risk att 
drabbas av återfall efter behandlingen. 

 – Förhållandet mellan RARA och ER 
är komplext och något som vi ska studera 
vidare. Men vi tror att här finns ett sätt att 
bättre anpassa bröstcancerbehandling till 
den enskilda patienten och att det även 
finns andra utvecklingsmöjligheter med 
tekniken som i framtiden kan komma sjuk-
vården till nytta, säger docent Janne Lehtiö.

Resultaten av forskningen som pre-
senterades vid Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet, visar att antalet 
fall av stroke har ökat bland yngre och 
samtidigt minskat bland de äldre. Också 
dödligheten i stroke har fått en kraftig 
minskning hos alla åldersgrupper. 

 – På det hela taget är det här posi-
tiva nyheter, men det är oroande om 
den stigande risken hos de yngre fort-
sätter när den här gruppen blir äldre, 
säger Annika Rosengren, professor vid 
Göteborgs universitet i ett pressmed-
delande från Sahlgrenska Akademin. 

Stroke kan orsakas av flera faktorer och 
begreppet omfattar hjärninfarkt eller 
blodpropp i hjärnan samt hjärnblöd-
ning. 80 % av de drabbade är över 65 år 
och sjukdomen drabbar män och kvin-
nor i ungefär lika stor utsträckning. 

Forskargruppen vid Sahlgrenska har 
studerat närmare 400 000 fall av den 
typ av stroke som orsakas av en blod-
propp i hjärnan över en 20- års period. 
Undersökningen visar att den ålders-
gruppen med största minskningen av 
antalet fall är 65-84 år och att det även 
finns en viss minskning i gruppen 44-65 
år. Alarmerande för åldersgruppen 
18-44 år är att antalet fall har ökat med 
omkring 1,5 % per år under perioden. 
Vad ökningen beror på är inte helt klar-
lagt än, men forskarna antar att livsstils-
förändringar och ökning av fetma bland 
de yngre kan vara bidragande orsaker. 
Även den nya känsligare tekniken idag 
kan inverka då det har blivit lättare att 
upptäcka en mindre stroke.

Varje år insjuknar i Sverige cirka 
30 000 personer i stroke.

Stroke ökar 
bland yngre 

Annika Rosengren.

ANSIKTE Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan 
hänger – ring 112!

KROPPSDEL ARM/BEN Kan personen lyfta armarna och hålla 
kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller – ring 112!

UTTAL Kan personen upprepa en enkel mening som ”Det är 
vackert väder idag”? Om personen sluddrar eller inte hittar rätt 
ord – ring 112!

TID Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt.

UPPTÄCK STROKE I TID

E T T  I N I T I AT I V  F R Å N 

S V E R I G E S  L A N D S T I N G  O C H  R E G I O N E R

Gör AKUT-testet på www.strokekampanjen.se
Tillsammans kan vi rädda liv.ANSIKTE Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan 

hänger – ring 112!

KROPPSDEL ARM/BEN Kan personen lyfta armarna och hålla 
kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller – ring 112!

UTTAL Kan personen upprepa en enkel mening som ”Det är 
vackert väder idag”? Om personen sluddrar eller inte hittar rätt 
ord – ring 112!

TID Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt.

UPPTÄCK STROKE I TID

Biomedicinsk analytikerpin
IBL:s nya pin för biomedicinska analytiker är 
försilvrad, 25 mm i diameter och finns nu   till 
försäljning på ibl:s hemsida.

www.ibl-inst.se

NYTT & NOTERAT
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TEMA: Transplantation

Stamcellstransplantation är ofta det sista behandlingsalternativet sjukvården 
kan erbjuda mycket sjuka patienter med leukemi, lymfom, sarkom och medfödda 
metaboliska störningar. Den tuffa behandlingen kräver minutiös planering där 

stamcellslaboratoriet är inkopplat under hela processen. 

Text: Jasenka Dobric 
Foto: Jasenka Dobric, Emma Watz

Stamceller 
ger nytt liv

Stamceller som antingen tas från patienten 
för behandling i ett senare skede, eller en 
donator, följs noga under transplantations-
fasen. Det gäller bland annat att undersöka 

om stamcellsmängden i givarens blod är tillräcklig 
innan själva skörden påbörjas. Efter skörden bear-
betas stamcellerna vidare och både mängden samt 
livsduglighet undersöks. Arbetet innehåller många 
kontrollsteg och dubbelavläsningar. Ett fel kan riskera 
patientens liv som i det skedet har ett helt utslaget 
immunförsvar. 

 – Vi undersöker cellmängden först, man har vissa 
mål på nivåer beroende på vad det är för typ av sjuk-
dom som ska behandlas. Vi kollar att stamcellerna 
verkligen lever och mår bra. Detta gör vi med hjälp 
av flödescytometri.  Sedan fryser vi ner produkten i 
flytande kväve eller lämnar ut den direkt beroende 
på vad det är för patient, berättar Helena Wikell, 

biomedicinsk analytiker på Stamcellslaboratoriet, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Stamcellerna är väldigt robusta och klarar av en hel 
del hantering, från centrifugering och nedfrysning till 
upptining. Men deras hållbarhet är något skörare. 

 – Det ska inte ta mer än 72 timmar från det att 
stamcellerna skördas av en donator till att patien-
ten blir transplanterad, om inte cellerna ska frysas. 
Frysta stamceller däremot, håller många år i flytande 
kväve, men efter att de tinats upp så håller de bara i 
några få timmar. Väntar man för länge kommer de att 
dö om de inte kommer in i en kropp. Vi har en avtalad 
tid med avdelningen och vet exakt när cellerna ska 
vara klara för transplantation och vi håller ständigt 
kontakten med dem och stämmer av att patienten 
verkligen är redo att behandlas och att ingen-
ting oväntat har inträffat under tiden, förkla-
rar Helena Wikell.

12  |  Laboratoriet Nr 4 2013



TEMA:  TRANSPLANTATION

Laboratoriet Nr 4 2013  |  13 

Frysta stamcellsprodukter 
förvaras i flytande kväve.

TEMA:  TRANSPLANTATION



”Följer man inte rutinerna som är uppsatta så 
riskerar vi i slutändan patientens liv, för om du, 
på något sätt förstör de stamceller du jobbar med 
så att de dör, kan patienten också dö.”

Det vanligaste sättet att få stamceller 
för transplantation är från ett blodkärl i 
armen. Själva proceduren tar oftast inte 
mer än ett par timmar. 

 – Att ta benmärg direkt från höftbe-
net är ett operativt ingrepp och användes 
mycket förr innan man kom på tekniken 
att öka produktionen av stamceller så att 
de knuffas ut ur benmärgen och ham-
nar perifert i blodbanorna.  Avdelningen 
där patienten ska behandlas kan önska 
att stamcellerna skördas på ett visst sätt 
men det är alltid upp till donatorn att 
bestämma hur man vill donera stamcel-
lerna. En del kanske inte alls kan tänka 
sig att lägga sig på operationsbordet och få 
nålar i ryggen, säger Helena Wikell.

Autolog och allogen 
stamcellstransplantation
Vid en autolog stamcellstransplanta-
tion är man själv sin egen donator. Efter 
genomgången behandling får man till-
baka egna stamceller som förvarats frysta 
i avdelningens stamcellsbank.   

 – Vi förvarar en hel del frysta stam-
celler här, men så är vi också det största 
centret i Sverige, säger Magnus Flodberg, 
enhetschef på Centrum för Aferes och 
Stamcellshantering.

Till skillnad från en autolog trans-
plantation innebär en allogen stamcells-
transplantation att patienten tar emot 
stamceller från en släkting eller en obe-
släktad donator. 

 – Då påbörjas en sökning på trans-
plantationsimmunologen som är en 
annan avdelning på sjukhuset där man 
först screenar släktingar och sedan går 
vidare till olika donationsregister som 
Tobias-registret här i Sverige, men också 
ute i världen, förklarar Magnus Flodberg. 

Till laboratoriet på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge kommer 
stamcellstransporter från hela världen. 
Var en matchande donator hittas beror 
helt på patientens vävnadstyp. 

 – Det är nästan vanligast att vi får 
stamceller från Tyskland eller USA, säger 
Helena Wikell. 

Dessa celler tillvaratas på plats i det 
landet donatorn kommer ifrån för att 
sedan transporteras till Sverige. Oftast är 
det en kurir från transplantationsavdel-
ningen i Sverige som personligen hämtar 
stamcellerna.  Och kanske något oväntat 
så är majoriteten av donatorer inte besläk-
tade med själva patienten. Av totalt 90 st. 
genomförda allogena stamcellstransplan-
tationer under förra året var donatorn i 66 
fall inte släkt med patienten. 

Det är ytterst ovanligt att man inte hit-
tar en lämplig donator men när det inträf-
far är det navelsträngsblodet* som är 
tredjehandsvalet vid en transplantation. 

* Nationella Navelsträngsblodbanken är pla-
cerad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Göteborg och insamling av navelsträngsblod 
sker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Östra samt på Karolinska Universitets-
sjukhuset, Huddinge.
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 – När det gäller navelsträngsblod är 
det inte lika viktigt att man passar lika väl 
rent vävnadstypsmässigt. Cellerna där är 
så pass omogna så det kan vara lättare att 
hitta en matchning. Nackdelen är att cell-
nivåerna är låga, du får inte ut så mycket 
navelsträngsblod vid en förlossning, men 
då kan man ta flera olika enheter och 
kombinera, berättar Helena Wikell.

När själva transplantationen, som inte 
brukar ta längre tid än en blodtransfu-
sion är genomförd, börjar för patienten en 
några veckors lång väntan på att de nya 
stamcellerna ska börja producera blod-
kroppar av olika slag. 

Nya lokaler minskar risken för 
kontamination 
Stamcellslaboratoriet består av tre ren-
rum där bearbetning av stamceller sker. 
Lokalerna har nyligen genomgått en 
ombyggnation, till följd av EU-direktiv, 
vilket garanterar en ännu säkrare 
hantering.

 – Förut jobbade vi i vanliga labblokaler, 
kan man säga. Nu kan vi jobba i ett renrum 
som håller en högre klass hygienmässigt, 
säger Hanna Åkerström, laboratorieingen-
jör på Stam cells laboratoriet. 

 – Rent praktiskt innebär det att man 
byter om till renrumskläder, går in via en 
sluss och byter skor. Våra kontroller visar 
att vi inte hade några problem med han-
teringen av stamcellsprodukterna innan 
ombyggnaden heller, men nu blir det 

ännu säkrare för patienten i slutändan, 
säger Magnus Flodberg.

Att cellerna inte blir kontaminerade är 
någonting som kontrolleras i varje steg av 
hanteringen. Exempelvis tas, vid en auto-
log transplantation, ett odlingsprov både 
vid infrysnings- och upptiningstillfället. 

 – Jobbar man inte på ett korrekt sätt 
kan produkterna bli kontaminerade. Följer 
man inte rutinerna som är uppsatta så 
riskerar vi i slutändan patientens liv, för 
om du på något sätt förstör de stamceller 
du jobbar med så att de dör, kan patienten 
också dö om man inte har någon backup. 
När väl preparationen av cellerna har bör-
jat är patienten förbehandlad och för det 
mesta är immunförsvaret helt utslaget av 
cellgifter, säger Magnus Flodberg. 

Men de nya lokalerna ökar inte bara 
säkerheten vid cellhanteringen utan möj-
liggör även utveckling av nya tekniker. 

 – Det kanske kan göra att vi kan 
utveckla nya och ännu mer avancerade 
terapier som kräver en högre renhet än vi 
hade i ett öppet labb, säger Helena Wikell. 
Hon  är deltidsdoktorand och involve-
rad i ett forskningsprojekt som försöker 
optimera stamcellstransplantationerna, 
både innan själva behandlingen och efter, 
genom att minska komplikationerna som 
kan uppstå.

Läs mer eller bli stamcellsgivare: 
www.tobiasregistret.se

Helena Wikell, Magnus Flodberg och Hanna Åkerström. Ungefär hälften av alla blodstamcellstransplantationer som utförs i Sverige sker idag på 
Karolinska Universitetssjukhuset.

Stamcellslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Huddinge

Under 2012 genomfördes:
177 autologa stamcellsskördar 
119 autologa transplantationer 
29 allogena stamcellsskördar 
90 allogena transplantationer 
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Den kanske främsta anledningen till 
att aktivt ta ställning i frågan om organ-
donation är av omtanke för sina nära 
och kära. Det säger Anette Richardson, 
Socialstyrelsens enhetschef. 

 – Den dagen det händer något som 
gör att man kan vara en möjlig donator 
är en dag av stor chock och sorg och de 
närmaste har mycket att tänka på. Då är 
det bra om man har tagit ställning i frå-
gan av medmänsklig omtanke och för 
att faktiskt också möjliggöra organ- och 
vävnadstransplantationer. 

Generellt sett är vi dåliga på att prata 
om döden. Kanske är det därför som så 
få av oss gör sin vilja känd före sin död. 
Endast 1,5 miljoner av Sveriges invånare 
är registrerade i Socialstyrelsens dona-
tionsregister och antalet genomförda 
transplantationer minskade under år 2012 
jämfört med föregående år. 

Spanien ligger i toppen 
Andra länder i Europa som Norge och 
Spanien ligger långt före Sverige när det 
gäller antalet donationer per miljon invå-
nare. Detta beror delvis på att de har en 
annan lagstiftning. 

Den rådande situationen i Sverige har 
även fått regeringen att agera. Arbetet 
med en översyn av vissa donations- och 
transplantationsfrågor har påbörjats och 
väntas bli klar i början av år 2015. Syftet 
är att säkerställa en fortsatt välfunge-
rande verksamhet och möjliggöra ett ökat 
antal donatorer. Bland annat kommer 
utredningen att undersöka hur man kan 

En överlägsen majoritet av 
befolkningen i Sverige är posi-
tivt inställd till organdonation, 
men bara hälften har gjort sin 
vilja känd. Antalet organdona-
tioner räcker inte idag för att 
hjälpa alla de patienter som 
väntar på en transplantation. 
Därför är ett aktivt ställnings-
tagande av yttersta vikt. 

Text och foto: Jasenka Dobric

Organdonation
Viktigt att ta ställning

underlätta så att fler meddelar hur de stäl-
ler sig till att donera sina organ. 

 – Behovet av organ är fortsatt högt, 
men framöver kommer kanske nya tekni-
ker att ändra så efterfrågan inte kommer 
att vara lika stor i framtiden. Sedan får 
man inte glömma att det finns levande 
donatorer som utgör en ökande skara och 
som kan donera en njure eller en del av 
lever, säger Anette Richardson.

Tre sätt att ta ställning
Idag finns det tre olika sätt att ta ställning. 
Det första är att göra en anmälan till dona-
tionsregistret, det andra är att fylla i ett 
donationskort och det tredje sättet att göra 
sin vilja känd om organ- och vävnadsdo-
nation är att informera sina närstående. 

 – Alla tre sätt är lagmässiga och lika 
giltiga. Väljer man donationsregistret har 
vården access till ditt beslut om en dona-
tion skulle bli aktuell, berättar Anette 
Richardson. 

Om den avlidnes vilja är okänd, efter 
att man har tillfrågat närstående om deras 
veto om den avlidnes inställning till dona-
tion, utgår transplantationslagen ifrån att 
man är positivt inställd till donation.

Kan man ångra sitt beslut?
 – Det kan man göra och visst händer 

att människor ändrar sig. Det är alltid 
det senaste beslutet som gäller. Och man 
kan också välja vilka organ eller vävna-
der som man vill donera, förklarar Anette 
Richardson. 

Fakta om organdonation

I juni 2013...
...väntade 827 personer på ett eller 
flera organ.

...hade 342 organ transplanterats.

...fanns 1  493  974 personer registre-
rade i donationsregistret.

För att bli organdonator måste man 
avlida medan man vårdas i respira-
tor på en intensivvårdsavdelning, så 
att organen hela tiden är syresatta 
och konstateras hjärndöd. Vävnader 
kan i princip alla donera, oavsett hur 
eller var man avlider.

Under 2011 dog 27 personer i väntan 
på en transplantation.

En donator kan rädda livet på upp till 
åtta personer.

Allt om organdonation

www.socialstyrelsen.se/donationsregistret 

www.livsviktigt.se
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”Men forskningen går framåt inom transplanta-
tionsmedicin och den har kommit en lång bit på 
väg och många upptäckter har gjorts.”

Dagens medicinska framsteg har möjlig-
gjort att allt fler patienter som är i akut 
behov av transplantation för sin överlev-
nad, får denna möjlighet. Primärt är detta 
tack vare medmänniskor som donerar 
sina organ, men även då man kan bevara 
organen ex vivo under allt längre tid. 

En pionjär inom området är Stig Steen, 
professor i thoraxkirurgi vid Skånes 
Universitetssjukhus i Lund, mannen 
bakom LUCAS maskinen och en av dem 
som deltog vid den första lungtransplan-
tationen med organ från en så kallad 
Donation after Cardiac Death, DCD. Stig 
Steen har utvecklat en perfusionslös-
ning, Steen Solution, som organ spolas 
med innan transplantation och som kan 
öka tiden för ex vivo förvaring av orga-
nen och minimera risken för avstötning. 
Organs ex vivo överlevnad har tidigare 
varit cirka 6 timmar. Att möjliggöra längre 
tid skulle revolutionera transplantations-
medicinen och rädda fler liv. Men efter en 
lyckad transplantation väntar omfattande 
immunsupprimerande medicinering och 
täta sjukhusbesök för patienten.

Vid avdelningen för Lungmedicin och 
Allergologi vid BMC i Lund utvecklar fors-
kare skonsammare metod er för att under-
söka lungorna. En traditionell metod som 
används är bronkoskopi, en endoskopisk 
undersökning av trachea och bronkerna 
med utrustning försedd med fiberoptisk 
utru stning och en lampa. Klinikerna kan 
med denna invasiva metod undersöka den 
pulmonella miljön och ta prover som BAL 
(bronkoalveolärt lavage), borstprov eller 
centrala och perifera biopsier, som kan ge 
värdefull information om patientens till-
stånd. En bronkoskopi kan innebära obe-
hag för patienten som sederas eller sövs i 
fallet för lungtransplantionspatienter, och 
komplikationer som  blödning, feberreak-
tion och pneumothorax kan uppstå.

Forskning pågår

Skonsammare metoder 
för lungundersökningar

En person som genomgått en singel-
lung- eller dubbellungtransplantation 
måste återkomma till sjukhuset för omfat-
tande undersökningar då det föreligger 
risk för avstötningsreaktioner, post ope-
rativa infektioner men även depressioner. 
Vid besöken som sker var tredje månad 
efter transplantation genomförs bland 
annat en bronkoskopi i narkos. För en 
immunsupprimerad transplantationspa-
tient hade det inneburit en lättnad ifall att 
antalet bronkoskopier kunde decimeras.

Vid forskningsenheten för Lungmedicin 
och Allergologi vid BMC i Lund utvecklas 
icke-invasiva metoder.

Metoder av intresse är bland annat 
att mäta NO, kvävemonoxid, i utand-
ningsluften som ett mått på inflam-
mation i luftvägarna och ett sätt att 
urskilja om inflammationen är central 
eller perifer. Andra skonsamma meto-
der som används och som kan utvecklas 
är spirometri, impulsoscillometri och 
kroppspletysmografi. 

Spirometri är en lungfunktionsmätning 
som kan ge indikation ifall obstruktiv eller 
restriktiv lungfunktionsnedsättning före-
ligger, och ge en god bild på hur donator-
lungan eller lungorna anpassat sig. 

Impulsoscillometri är en icke ansträng-
ande metod där luft vägs motståndet 

i luftvägarna mäts genom att ljudvå-
gor med olika frekvenser sänds genom 
ett munstycke ned till luftvägarna. 
Kroppspletysmografi byggs på Boyle’s 
lag att tryck multiplicerat med volym är 
konstant i ett slutet rum och genomförs 
i en Body Box som känner av volymför-
ändringar i samband med att bröstkorgen 
komprimeras/expanderas vid andning.

Som biomedicinsk analytiker vid forsk-
ningsenheten träffar man ofta lungtrans-
planterade patienter och genomför en 
rad klinisk fysiologiska undersökningar 
på dessa och man förstår behovet av att 
utveckla pålitliga icke-invasiva metoder. 
Ibland tvingas en del genomgå en re-trans-
plantation och på så vis börja om från 
början. 

Men forskningen går framåt inom 
transplantationsmedicin  och den har 
kommit en lång bit på väg och många upp-
täckter har gjorts. 

Av: Ida Åberg
Leg. Biomedicinsk analytiker vid Lungmedicin 

och Allergologi, BMC, Lunds  
Universitet
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Du har väl 
inte glömt att 
anmäla dig?
Mötesplatsen för alla biomedicinska 
analytiker – Diagnostikforum 2013 
erbjuder över 50 föreläsningar, semi-
narier och workshops.

Missa inte chansen att delta, anmäl dig 
på www.diagnostikforum.se nu.



Åtta avgörande 
timmar inför en 

njurtransplantation 
Ett samtal från transplantationskoordinatorn och två biomedicinska 

analytiker är på väg till laboratoriet.  När som helst på dygnet. Inom loppet av 
åtta timmar kommer flera tester att utföras både på donatorns och potentiella 
mottagares blod. Det är egentligen där, på transplantationsimmunologen, som 

flera år på väntelistan kan få ett slut.

Text & Foto: Jasenka Dobric

Klockan har börjat ticka. En så kallad 
nekronjure från en avliden person har 
blivit tillgänglig och blodproverna är på 
väg till transplantationsimmunologen 
på Karolinska Universitetssjukhuset i 
Huddinge. Det är nog få som tänker på att 
någons liv kan få en ny vändning under de 
kommande timmarna. 

Biomedicinska analytiker påbörjar nu 
sitt arbete med att hitta en lämplig mot-
tagare av njuren. En vävnadstypning görs 
på donatorns blod. Med hjälp av PCR-
teknik fastställer man donatorns Human 
Leukocyt Antigen, HLA. Dessa molekyler 
som finns på ytan av alla kroppens celler, 
utom på erytrocyterna, trombocyterna 
och nervcellerna, verkar som antigener 
när de överförs till en annan person. Vid 

en transplantation av organ till någon med 
en annan vävnadstyp startar därför HLA-
proteinerna en immunreaktion och anti-
kroppar mot dessa börjar bildas.  

 – Donatorns och mottagarens HLA-
typ behöver inte matcha, just när det 
gäller organdonation. Det kan och brukar 
för det mesta vara en mismatch, förklarar 
Monica Fröjd, leg. biomedicinsk analytiker 
på avdelningen. 

Vilket egentligen är tur, att det inte 
behöver matcha, för chansen att två perso-
ner ska ha identiska HLA-proteiner är bara 
1:200 000. Men donatorns HLA-typ spelar 
ändå en viktig roll, speciellt för immuni-
serade patienter som väntar på organ. En 
patient betraktas som immuniserad mot 
HLA-antigen om den tidigare har blivit 
transplanterad, fått blodtransfusion eller 
varit gravid minst tre gånger.

 – Har man blivit transplanterad en 
gång med ett organ som har en annan 

vävnadstyp så producerar man antikrop-
par mot donatorns HLA vilka man kan 
hålla nere med hjälp av immunsuppri-
merande medel. En njure håller i unge-
fär 10-15 år men kan också stötas bort 
direkt. Då spelar HLA-typningen stor roll, 
vid nästa transplantation, när det finns 
nya antikroppar att ta hänsyn till. Det 
optimala vore därför om organdonatorn 
och mottagaren har samma HLA-typ, 
säger Karin Alwegren, leg. biomedicinsk 
analytiker. 

Samtidigt pågår ett korstest 
 – Allt beror på vilka antikroppar 

patienterna har, det är det som är det vik-
tiga, säger Karin Alwegren. 

Det första korstestet mellan alla patien-
ter på väntelistan och njurdonatorn pågår 
samtidigt som HLA-typningen. I nuläget är 
enda förutsättningen att potentiella mot-
tagare och donator har samma blodgrupp. 

00.00
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Allting är förberett i största möjliga mån för 
beredskapstjänstgöring, säger Monica Fröjd.

Det händer att vi får för lite material för att 
kunna utföra alla tester och då får man välja 
de icke immuniserade patienterna som vi vet 
inte har några antikroppar från börjar, berättar 
Karin Alwegren.

Och det är resultaten från det så kall-
lade cytotoxiska korstestet, där patientse-
rum testas mot donatorceller, som ger en 
fingervisning om passande mottagare av 
njuren som ska transplanteras. För att en 
patient ska kunna ta emot en njure från 
en avliden donator måste korstestet vara 
negativt. Det får helt enkelt inte finnas 
några antikroppar i patientens serum som 
angriper donatorceller.

 – Om ett korstest är positivt så är 
det väldigt troligt att det transplanterade 
organet kommer att stötas bort ganska 
fort. Man transplanterar aldrig mot ett 
positivt korstest, säger Monica Fröjd.

Biomedicinska analytiker på transplan-
tationsimmunologen är välbekanta med 
patienterna på väntelistan. De är alla väv-
nadstypade och deras antikroppar är noga 
kartlagda. 

 – Resultaten uppdateras var tredje 
månad efter ett nytt antikroppstest på 
varje patient och på så sätt kontrollerar vi 
om några nya antikroppar har tillkommit, 
berättar Karin Alwegren. 

När både HLA-typningen av donatorn 
och det cytotoxiska korstestet är klara går 
biomedicinska analytiker igenom resul-
taten. Ett positivt korstest bekräftas även 
med hjälp av jämförelser mellan donatorns 
vävnadstyp och patienternas antikroppar.

 – Då kan man också få svar på var-
för den positiva korstesten är positiv. 
En patient som har antikroppar mot just 
denna HLA-typ som organdonatorn har, 
reagerar nästan alltid i korstestet. Men 
vi tittar också alltid på att patienten inte 
har donatorspecifika antikroppar för även 
om det inte alltid syns i korstestet vid 
just det tillfället är sannolikheten stor att 
dessa antikroppar kommer att angripa det 
transplanterade organet senare, förklarar 
Monica Fröjd.  

När både vävnadstypningen av dona-
torn och korstesterna är klara har det hun-
nit gå ungefär fyra timmar.

08.00

04.00

Att hitta en lämplig mottagare för njuren 
är ett arbete som brukar ta mellan åtta 
och fjorton timmar. När patienten som ska 
bli transplanterad är vald är i alla fall den 
laborativa delen av arbetet över för bio-
medicinska analytiker. Nu återstår en hel 
del pappersarbete. 

 – När allting är klart skriver vi sam-
manställning på allt vi har gjort, mot-
tagarens och donatorns HLA-typning, 
korstestsresultat och vilken matchgrad de 
har. Det lämnar vi sedan till transplanta-
tionsavdelningen och vårt arbete är klart, 
säger Monica Fröjd. 

Det händer ibland att när biomedi-
cinska analytiker överlämnar alla pap-
per till transplantationsavdelningen att 
de ser den patient som kommer att bli 
transplanterad. 

 – Ja, det går så fort och det är en häftig 
känsla, avslutar hon. 

Efter ungefär fyra timmars arbete ringer 
biomedicinska analytikern till transplan-
tationskirurgen. De går igenom resultaten 
och väljer ut totalt fem patienter som kan 
bli aktuella för en transplantation.  

 – Vi väljer alltid ut tre immunise-
rade patienter. De patienterna har anti-
kroppar men inte mot just den aktuella 
donatorns HLA-typ och två som inte 

är immuniserade. Sedan måste man ta 
hänsyn till åldern och vikten, både hos 
organdonatorn och potentiella mottagare. 
Exempelvis passar inte en njure från en 
fullvuxen man in i ett litet barns kropp, 
säger Monica Fröjd.

På de fem patienterna görs nu ytterli-
gare ett korstest. Det flödescytrometriska 
korstestet är ett känsligare test än det 
cytotoxiska korstestet som redan är gjord 
på alla patienter med samma blodgrupp 
som organdonatorn. 

 – När resultaten från det flödescytro-
metriska korstestet är klara väljer trans-
plantationskirurgen ut den patient som 
har ett negativt korstest och längst tid på 
väntelistan. 

Sverige har ett samarbete med de 
övriga nordiska länderna för framförallt 
immuniserade patienter som, på grund 
av de många antikropparna i serum, 
behöver organ med exakt samma HLA-
typ som de själva har. 

 – Det finns en så kallad stamplista 
för dessa patienter i hela Norden och 
när HLA-typningen är gjord söker vi i 
registret om det finns en patient med 
samma vävnadstyp som donator. Då 
kan det hända att njuren ska skickas till 
ett annat land för detta kan vara någon 
patients enda möjlighet att någonsin få en 
njure på grund av att han eller hon är så 
mulitimmuniserade.
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NML, Nordisk Medicinsk 
Laboratoriegrupp
Kongress i Trondheim 1215 juni 2013

Riksföreningen Klinisk Kemi Transfusionsmedicin

De första dagarna av min semester 
tillbringade jag i Trondheim på NML-
kongressen. Genom stipendier från RKKT 
och en lokal stipendieutdelare i Sundsvall 
blev det möjligt för mig att delta i kongres-
sen. Jag arbetar på Sundsvalls sjukhus, 
Laboratoriemedicin, Klinisk kemi inom 
sektionen för hematologi, benmärg, flö-
descytometri och koagulation. Jag har även 
en del undervisninguppdrag för kollegor, 
nyanställda och studenter.  Föreläsningar 
inom de ämnen som ingår i min sektion 
hade jag prioriterat. Det fanns ett stort 
utbud av föreläsningar och jag lyssnade 
även på föreläsningar inom immunologi, 
molekylärdiagnostik, koagulation och 
utbildning för studenter.

I denna nordiska kongress, som sam-
lade 600 deltagare och föreläsare, fanns 
även deltagare från USA, Tyskland, 
Etiopien och England. De flesta kom natur-
ligtvis från Norge. Från Sverige deltog 
17 personer, från Danmark ungefär lika 
många, från Finland bara fyra och Island 
bara ett par. Nästa NML-kongress kommer 
att hållas på Island.

De viktigaste föreläsningarna för mig 
hölls av professor Barbara Bain, från St 
Mary’s Hospital i London. Professor Bain 
har skrivit 18 läroböcker och ca 200 artik-
lar i hematologi. Med andra ord en riktig 
”guru” inom mitt favoritämne. Hon var 
den största anledningen till att jag ville 
besöka kongressen.

Titeln på professor Bains första före-
läsningen var “Thrombocytosis and thrombo-
cytopenia; problems, pitfalls and explanations”,  
problem som vi konfronteras med varje 
dag på hematologisektionerna. Vid resul-
tat från cellräknare som visar trom-
bocytopeni måste man alltid ställa sig 
frågorna: är trombocytopenin genuin eller 
beror den på något annat? Kan man få en 

Kongressens tema var ”Unified Diversity”, en formulering för att visa mångfalden av vårt yrke.

förklaring om man färgar ett blodutstryk 
med MGG-färgning? Färgar man blodut-
stryk skall man söka efter TPK-aggregat, 
fibrinsträngar (ger linjer i blodutstryken 
som ser ut som om någon klöst på gla-
set), trombocytsatellitism (trombocyterna 
lägger sig runt neutrofila granulocyter), 
trombocyt fagocytos (trombocyterna fago-
cyteras in i cytoplasma på neutrofila och 
monocyter).

Det underlättar naturligtvis om man vet 
något om den kliniska delen för att förstå 
om cellräkningen är rätt för det låga anta-
let TPK, som t.ex. om patienten har blå-
märken, peteckier, blödningar från gom, 
tandkött, magtarmkanalen, genitalier eller 
urinvägarna. Trombocytopenin kan vara 

kongenital eller förvärvad. Den ärftliga 
delen kan bero på t.ex. stora trombocyter 
som vid Bernhard-Soulier syndrom, eller 
små i Wiskott-Aldrich syndrom eller Gray 
platelet syndrom som syns vid färgningen 
eller May-Hegglin anomali som innebär 
trombocytopeni med Döhle-kroppar i 
neutrofila leukocyter utan att samtidigt ha 
toxisk granulering.

Den förvärvade trombocytopenin kan 
bero på HUS (hemolytiskt uremiskt syn-
drom), TTP (thrombotic thrombocytopenic 
purpura), infektioner som malaria, eller 
meningokocker, leukemi och lymfom.

Falskt för höga antalet trombocyter i 
automatiska cellräknare kan fås genom 
mikroorganismer t.ex. candida, bakterier, 
fragment från erytrocyter, leukocyter och 

”Efter denna föreläsning kan man verkligen 
jämföra vårt yrke som biomedicinska analytiker 
med detektivens.”

Professor Barbara Bain och Monica Brian.
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Jag lyckades ordna ett privat studiebesök på St Olav’s Hospitals Laboratoriecentrum. Tilsammans med två norska kollegor tittade vi på sektionerna 
klinisk	kemi,	hematologi,	koagulation	och	flödescytometri.	Vi	tittade	på	deras	rörpost	som	transporterade	500-600	prover	om	dagen.	En	robot	öpp-
nade tuberna och proverna förpackade i bubbelplastpåsar kom ut på bandet till den person som stod och ankomstregistrerade proverna.

kryoglobuliner. Professor Bain påpekade 
att det är viktigt att validera höga och låga 
värden på trombocyter. Särskilt viktigt är 
det om man överväger att ge trombocyt-
koncentrat eftersom patienter med TTP 
inte skall ges trombocytkoncentrat utan 
behöver en annan behandling

Man bör också tänka på hur provet 
behandlats före ankomsten till laborato-
riet. Barbara berättade om en sköterska 
som lämnat EDTA-röret för hematologi 
i solen i bilen medan hon besökte andra 
patienter. Patientens hematologi värden 
blev mycket påverkade.  

Professor Bains andra föreläsning hade 
titeln: ”The Laboratory Haematologist as detec-
tive”. En intressant och rolig föreläsning 
när hon jämförde biomedicinska analyti-
ker med detektiven Sherlock Holmes. Hon 
menar att vi på samma sätt som Holmes 
bör ha en förmåga att upptäcka eller påvisa 
saker genom att observera och dra slutsat-
ser. Ibland kan diagnoser snabbt avslöjas 
som t.ex. vid kroniska eller akuta leuke-
mier. Även en oväntad infektion kan visa 
sig när man tittar på blodutstryket som  
t. ex. malaria, trypanosomiasis (sömn-
sjuka, narkolepsi), filiariasis (en tropisk 
infektions-sjukdom som orsakar block-
ering av lymfkärlen, elefantiasis) med 
trådliknande parasiter, nematoder och 
meningokock infektioner.

Ibland visar inte blodutstryket en speci-
fik diagnos, men det kan ge ledtrådar så att 
relevanta i stället för irrelevanta analyser 
kan utföras.

Observation av sfärocytos skulle 
kunna indikera ärftlig sfärocytos, autoim-
mun hemolytisk anemi eller alloimmun 
(immunsvar mot främmande antigen t.ex. 
transplanterad vävnad) hemolytisk anemi. 
Ibland kan blodutstryket visa ”blister-cel-
ler” eller ”bite-celler” som för tankarna 
till Heinz-kroppar och glukos-6-fosfat 
dehydrogenasbrist.

Ibland är laboratoriets hematolog i 
underläge som detektiv, eftersom det finns 
saker som vi inte vet, t.ex. var patienten 
varit på semester, i vilket land patienten 
är född, vilka läkemedel, hälsokostprepa-
rat eller anabola dopningspreparat som 
patienten använder.

Professor Bain visade en bild på en 
abnormal erytropoes i benmärg (med 
många kärnor) som var ett tecken på arse-
nikförgiftning. En sådan förgiftning kan 
förekomma genom intag av Kelp tabletter 
och Ayurvediska läkemedel från Indien. 
Inte bara arsenik utan även busulfan och 
höga doser av heparin har använts som 
mordvapen i Storbritannien.

Barbara Bain gick igenom många 
patientfall och pratade om vad man kunde 
lära sig av olika analysresultat. Ett för-
slag var att med Agatha Christies teknik 
ur filmen Death on the Nile rada upp alla 
misstänkta och eliminera en efter en. 
Något att tänka på när man skall försöka 
få fram en diagnos. Barbara Bain avslutade 
med en ytterligare allegori till Sir Arthur 
Conan Doyle (genom sitt språkrör Sherlock 
Holmes): ”Frestelsen att bilda tidiga teorier 

på otillräckliga data är ett fördärv för vårt 
yrke” (från The Valley of Fear av Sir Arthur 
Conan Doyle). Detta kan appliceras på bio-
medicinska analytiker och efter den här 
föreläsningen kan man verkligen jämföra 
vårt yrke som biomedicinska analytiker 
med detektivens.

Ett stort tack för stipendiet som gav mig 
möjlighet att delta i kongressen och lyssna 
på alla intressanta föreläsningar.

Av: Monica Brian
Leg. biomedicinsk analytiker

Riksföreningen för Klinisk Kemi och 
Transfusionsmedicin (RKKT)
inbjuder sina medlemmar till ett 
extra årsmöte som hålls i samband 
med Diagnostikforum i Huskvarna 
den 2 oktober. Tid och plats medde-
las senare. På detta årsmöte ska det 
behandlas frågor som har anknyt-
ning till ombildningen av föreningen 
till en sektion i IBL som beslöts på 
årsmötet i april. De aktuella frågorna 
är stadgeändringar, val av sektions-
styrelse och beslut om villkor.

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!

För ytterligare information se 
www.rkkt.se
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Equalissidan

Under vårterminen 2013 har två elever vid biomedicinska analytikerprogrammet i 
Uppsala gjort sina examensarbeten på Equalis. I nästa nummer av Laboratoriet får vi 
läsa mer om deras arbeten. 

Användarmöten
Under våren har vi genomfört åtta använ-
darmöten. Vill ni veta mer om innehållet 
finns presentationerna på vår webbplats, 
www.equalis.se.  

Personal
Den sista maj avtackades Arne Mårtenson, 
Equalis första pensionär. Arne har i rollen 
som kemist varit den expert vi programko-
ordinatorer lutat oss emot när vi sökt svar 
på många frågor eller behövt hjälp med 
olika utredningar inom området klinisk 
kemi. Arne var också den som var med och 
startade SKUP-utprövningarna i Sverige, 
och har sedan dess granskat ett antal nya 
patientnära instrument och rapporte-
rat om dessa. Dessutom var han mycket 
engagerad i genomförandet av det nord-
iska referensintervallprojektet (NORIP), 
då ett stort antal prover som samlats in 
och analyserats på olika kliniskt kemiska 
laboratorier paketerades här på Equalis 
för vidare transport till en biobank i 
Danmark. Samkalibrering av kreatinin och 
övergången från B-Glukos till P-Glukos är 
andra områden som Arne arbetat mycket 
intensivt med. För att vi inte ska förlora 
alltför mycket kunskap och kompetens 
har Arne lovat att ställa upp som konsult 
vid behov och arbeta med i första hand 
SKUP-utprovningar.

Nytt expertgruppsområde: 
Arbets och lungfysiologi
Equalis har skapat ett nytt expertgrupps-
område för att täcka den sista stora pus-
selbiten inom klinisk fysiologi. Sedan 
tidigare administrerar Equalis kvalitets-
säkringsprogram inom nuklearmedicin, 
ekokardiografi och fysiologisk kärldiag-
nostik. Genom att införa ett område inom 
arbets- och lungfysiologi kommer vi även 
täcka in framför allt arbetsprov, lungfunk-
tion och ergospirometri, så att vi nu kan 
erbjuda kvalitetssäkring för alla större 
områden inom klinisk fysiologi. 

Arbetsprov används i mycket stor 
omfattning vid utredning av funktion 
och kapacitet, till exempel vid diag-
nostisering av ischemiska hjärtsjukdo-
mar. Undersökningen är viktig då den 
kan leda till att patienter t.ex. frias från 
misstanke om kärlkramp eller utreds 
vidare med kranskärlsröntgen. På senare 
tid har arbetsprov med bestämning av 
syreupptag blivit vanligare och används 
ofta vid svår hjärtsvikt och utredning 

inför eventuell hjärttransplantation. 
Lungfunktionsundersökningar har en 
central plats vid diagnos och behand-
ling av två av våra vanligaste sjukdomar; 
astma och KOL, där korrekta mätningar 
och bedömningar, samt förståelse för de 
vedertagna riktlinjerna är centralt för att 
över- respektive underdiagnostik skall 
undvikas.

Ett premiärutskick i arbetsprov och 
lungfunktion gick under våren ut till 26 kli-
niker. Deltagarna skickade in svar baserat 
på tolkning av undersökningsbilder och 
anamnes för sex fall (tre arbetsprov, två 
spirometrier och ett fall med ergospirome-
tri). Totalt svarade 23 kliniker på utskicket 
och sammanlagt registrerades 98 svar, 
vilket är en glädjande stor deltagarrespons 
på det nya expertgruppsområdet.

Eftersom expertgruppsområdet star-
tades under 2013 hålls inget regelrätt 
användarmöte i år. Dock kommer fallen 
från premiärutskicket att diskuteras i 
anslutning till SFKF:s höstmöte i Göteborg, 
kl. 13-15 den 27 september.
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natu rvetar e

naturvetarna är akademikerförbundet för de naturvetenskapliga profes-
sionerna inom life Science och vårdkedjan, jord, skog och miljö, de fysiska 
vetenskaperna, matematik och data. Naturvetarna vill ge medlemmarna  
möjlighet att växa på arbetsmarknaden, både som individer och grupp.

vi ses väl på 
diagnostikforum  

i Huskvarna

Du träffar oss 
i foajén!

anette andsten,  
ombudsman.

Monica fröjd
ordförande Biome-
dicinska analytiker-
föreningen

ann lundström
karriärrådgivare

www.naturvetarna.se
eller besök oss på

1–3 oktob e r

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

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

Kompakt	design	&	mycket	tystgående
•	 Användarvänlig	och	överskådlig	display	

3 års garanti!
Mycket tystgående!

Labex Instrument AB

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

 Utnyttja vårt kampanjerbjudande!
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Carin Nilsson
Årets biomedicinska analytiker 

Det är Carin Nilsson som brukar se till att 
det varje år, bland alla nomineringar till 
Årets biomedicinska analytiker- priset, 
finns duktiga medarbetare från Norrland. 
När det återigen var dags att nominera 
kandidater, denna gång för år 2012, sa hon 

till sina kollegor att de ska börja fundera 
på vem som kunde vara en lämplig kan-
didat till priset. Gunnel Ragnarsson och 
Inger Asplund-Rautio sa ingenting just 
då men när de tittade på varandra vis-
ste de precis vem de skulle nominera. 

Text & foto: Jasenka Dobric



Hon drivs av en vilja att förändra saker. Carin Nilsson tar varje tillfälle 
i akt att lyfta fram biomedicinska analytiker och stärka professionen. 
Hennes ledord är ”en biomedicinsk analytiker kan”.

” Det är viktigt att i var-
dagssamtalet, med de du 
möter ta ansvaret och 
synliggöra professionen. 
Det ska vi alla göra. ”
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Carin Nilsson 

Ålder: 65 år.

Familj: Make, två barn 
och barnbarn.

Yrke: Biomedicinsk analyti-
ker, verksamhetsutvecklare 
för Laboratoriemedicin i 
Västerbottens läns landsting.

Karriär: Biomedicinsk analytiker 
på Klinisk kemi, Vårdförbundets 
förtroendevald, inköpare, avdel-
ningschef på Klinisk genetik.

Gillar: Sitt yrke, att laga 
mat och så frön.

 – Jag känner mig väldigt hedrad över 
att både ha blivit nominerad och utsedd. 
Det var väldigt duktiga och jättekompe-
tenta biomedicinska analytiker som var 
nominerade tillsammans med mig och 
som lika gärna kunde ha blivit utsedda till 
Årets biomedicinska analytiker.

 Carin Nilsson är verksamhetsutveck-
lare för Laboratoriemedicin i Västerbottens 
läns landsting med utbildning och kompe-
tensutveckling för biomedicinska analyti-
ker som hjärtefrågor. Något som inte går 
att ta miste på när man talar med henne.

 – I det här yrket händer saker och ting 
hela tiden och det är jätteviktigt att vi får 
den kompetensutvecklingen vi behöver. 
Är du exempelvis mammaledig ett år så 
måste du lära dig vissa saker på nytt för 
att det har hänt en del under tiden. Vi kan 
inte låta oss själva stagnera utan vi måste 
sträva framåt hela tiden. Det är också 
viktigt att kompetenta personer som 
är intresserade av naturvetenskapliga 
ämnen söker till utbildningen, säger hon. 

Och hon försöker nå de yngre gene-
rationerna också. På de årliga utbild-
ningsmässorna som anordnas för 
gymnasieungdomar i länet har även bio-
medicinska analytiker fått en monter. Men 
det är inte bara mikroskop och pipetter 
som lockar tror Carin, utan även de yngre 
medarbetarna som gymnasieungdomar 
kan identifiera sig med. Det allra viktigaste 
är att ett trendbrott går att ana, antalet för-
stahandssökande till utbildningen i Umeå 
har börjat öka. 

 – Vi har en riktigt bra monter som 
många besöker och i år ville också fysio-
log-kliniken vara med. Biomedicinsk 
analytiker är ett bristyrke och jag har 
märkt större förståelse i landstingsled-
ningen för att någonting behöver göras åt 
rekryteringen.

Hon har en idé om en nationell satsning 
på de naturvetenskapliga ämnena redan 
i grundskolan för att säkra framtidens 
behov av kompetenta medarbetare. 

 – När gymnasieungdomar blir färre de 
närmaste åren och när de naturvetenskap-
liga ämnen inte är de populäraste ämnen 
i skolan så slåss många olika utbildningar 
om de ungdomar som faktiskt väljer de 

naturvetenskapliga utbildningarna. Då 
har jag försökt propagera för en nationell 
satsning, jag har inte lyckats med det än, 
men skam den som ger sig, säger Carin 
Nilsson och skrattar. 

Just detta, med att inte ge sig, verkar vara 
ett karaktärsdrag som kännetecknar Carin 
enligt hennes kollegor. 

 – Hon är väldigt drivande och brinner 
verkligen för att lyfta vårt yrke på många 
olika plan och när hon har tagit sig an en 
uppgift så driver hon den hela vägen tills 
det är klart, berättar Inger Asplund-Rautio, 
kvalitetssamordnare för laboratoriemedi-
cin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.  

 – Hon säger alltid att en biomedi-

cinsk analytiker kan.  Det är hennes 
ledord, ”VI KAN” och det stärker ju alla. 
Det betyder jättemycket att ha en sådan 
person på arbetsplatsen för man inspire-
ras av hennes sätt, aldrig omöjligt, säger 
Gunnel Ragnarsson, kvalitetssamord-
nare för laboratoriemedicin, Norrlands 
universitetssjukhus. 

De ska höras många gånger, orden ”vi 
kan”, under samtalet. Carin Nilsson har 
under hela sitt yrkesliv arbetat med att 
lyfta fram biomedicinska analytiker 
genom att synliggöra det arbetet som dag-
ligen utförs i laboratorier runt om i landet. 
Hon har ett mångårigt engagemang i IBL 
bakom sig och hon har även varit fackligt 
aktiv i Vårdförbundet. I Umeå är Carin 
huvudansvarig för programmet den 15 
april varje år, på den internationella bio-
medicinska analytikerdagen. Den dagen är 
hon noga med vilka som föreläser.  

 – Min ambition är att det är biomedi-
cinska analytiker som föreläser den dagen. 

Jag skulle kunna ha andra yrkesgrupper 
som föreläser och fortfarande ha bra kva-
lité på programmet men jag vill lyfta fram 
biomedicinska analytiker. Sedan kan man 
fundera om det är det rätta sättet. Vi stär-
ker oss själva vilket är bra på ett sätt, men 
vi behöver synas mera utåt och det har vi 
inte än mäktat med. 

Där har var och en ett eget ansvar 
också, även utanför laboratoriets dörrar. 
Carin hoppas att biomedicinska analytiker 
i framtiden kommer att vara ännu bättre 
på att marknadsföra sin profession.

 – Det är viktigt att i vardagssamtalet, 
med de du möter ta ansvaret och synlig-
göra professionen. Det ska vi alla göra och 
jag tycker inte om när vi förkortas till tre 
bokstäver, BMA, för det står för ”bara mera 
anonym”.

Det är svårt att tro att Carin Nilsson 
under sommaren har fyllt 65 år och det 
är ännu svårare att tro att hon ska gå i 
pension.

– Jag ska i alla fall börja trappa ner, men 
det är med vånda för att jag tycker att det 
är roligt att jobba, säger hon med ett stort 
skratt.  



Nordens största kongress för biomedicinska analytiker gick av stapeln den 12-15 juni i Trondheim 
och som vanligt träffades de nordiska ledamöterna i NML-gruppen dagen före kongressen för att 
diskutera en rad samarbetsfrågor i Norden. Norge får inte mindre än toppbetyg för det utmärkta 
arrangemanget. Runt 600 deltagare, föreläsare och utställare samlades för att ta del av 130 
seminarier och föredrag, varav de flesta inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Temat ” Unified 
diversity” lyfte fram bredden hos vår profession. Inom programmet rymdes allt från föreläsningar 
om urinmikroskopering till standardisering. Utöver det vetenskapliga programmet var det ett 
väldigt trevligt socialt program som innehöll stadsvandring och besök på muséet Rockheim. 

Av: Tanja Wijkmark
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NML 2013 i Trondheim
Nordens största kongress för biomedicinska analytiker 

Betyg10 / 10 



Bioingeniorfaglig institutt ordförande Brit Valaas Viddal Lämnar över skinnpåsen till 
Arna Antonsdottir, ordförande i Félag lífeindafræðinga som är den isländska profes-
sionella organisationen för biomedicinska analytiker. Detta är en symbol för att Island 
övertar sekretariatet från Norge. Island kommer att inneha detta de närmsta två åren 
fram till en avslutande kongress i juni 2015.

När man deltar vid en internationell kongress så förutom att 
vidga sina egna vyer genom att få en inblick i vad andra arbetar 
med, så får man även möjligheten att se bredden av vårt yrke. 
När man säger kongress tänker nog många i första hand 
på kompetensutveckling, som att ta till sig nya meto-
der och att få höra det senaste inom forskning o.s.v.  
Nätverkande är en annan anledning att åka och 
NML-kongressen ger möjlighet till nätverkande 
över såväl laboratorie- som landsgränser där fort-
satt kontakt och utbyte är enkel då laboratori-
erna i Norden håller samma standard.

Något man däremot sällan talar om 
eller tänker på är att man som deltagare 
bidrar till professionens utveckling och 
att det är viktigt att vi biomedicinska 
analytiker bidrar till det och tar ansvar 
för detta. NML är ett utmärkt ”verktyg” för 
utvecklingen av vår profession. Att NML är en 
kongress för biomedicinska analytiker märks på de arbeten 
som presenterades där och att det är biomedicinska analy-
tiker som till största delen föreläste. Vi behöver jobba på att 
fler tar klivet ut från labb och kliniker och börjar presentera 
allt arbete som görs. Ett litet förbättringsarbete på den egna 
arbetsplatsen kanske inte känns viktigt att presentera, men 
det kan ha stor betydelse för andra som kämpar med samma 

problem. Att visa upp den kunskap och kompetens som bio-
medicinska analytiker har bidrar inte bara till professionens 
utveckling utan vi synliggör hela yrkeskåren. Låt vara att 

mycket utveckling sker på universiteten av professorer 
i vårt huvudämne och disputerade biomedicinska 

analytiker, men det är inte bara där utvecklingen 
sker utan också i den kliniska verksamheten där 
de flesta av oss befinner oss i.

Arbetsgivaren har också ett ansvar för 
biomedicinska analytikers utveckling.  

Laboratoriet frågade vilka värden Agneta 
Colliander, biträdande verksamhetschef 
på Laboratoriemedicinska länskliniken, 
Universitetssjukhuset Örebro och vice 
ordförande i IBL såg med att skicka sex 

medarbetare till NML-kongressen. ”En 
kongress ska ge mervärde för både den 

enskilde medarbetaren och för arbetsplatsen 
och beslutet att skicka medarbetare på kongress måste därför 
vara genomtänkt. Det är viktigt med ett tydligt syfte och åter-
koppling till arbetsplatsen. Denna kongress hade tonvikt på 
utbildningsfrågor vilket passade bra för medarbetarna i fråga. 
Det var även ett tillfälle att öka kunskapen om varandras 
områden och få ett bättre samarbete inom laboratoriemedi-
cin.” säger Agneta Colliander. 

Varför åka på kongress?

Skillnaden mellan NML och många andra kongresser är 
att	NML	riktar	sig	specifikt	till	biomedicinska	analytiker.	
Eftersom innehållet är inriktat på biomedicinsk laboratorie-
vetenskap är föreläsningar och seminarier högst relevanta 
för vår yrkesgrupp.
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”Lita inte på din hjärna, mycket av det den säger stäm-
mer inte” säger professor Ingvard Wilhelmsen som 
driver hypokondrikerklinik. Ingvard höll sin välkända 
och underhållande föreläsning om hur man ska klara av 
livets utmaningar som inspirationsföreläsning vid NML:s 
öppningsceremoni.

Posterutställningen med 47 posters var strategiskt placerad i stora hallen.

IBL:s stipendiat fick pris på 
NMLkongressen

Grattis till Åshild Faresjö – biomedi-
cinsk analytiker och Med.Dr från Linköping 

Universitet – som fick andrapris för sin 
muntliga presentation om ”Measure of cor-
tisol levels in hair – a marker for long-term 

stress, applied on an adult population.”

Åshild fick stipendium av IBL för 
att kunna deltaga på NML 2013.

NML
Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe 
är ett nordiskt nätverk där IBL ingår. 

Syftet är att stärka professionen 
inom Norden, öka samarbetet mellan 
länderna och utveckla professionen. 
Kongressen hålls vartannat år och 
arrangeras av det land som har 

sekretariatet för tillfället.
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”Biomedical Laboratory 
Scientists in the future 
Healthcare”
Martina Jürs, vice ordförande i 
dbio (danske bioanalytikere)

Att vara diagnostiskt partner i dagens 
snabbt föränderliga hälsosektor innebär ett 
nytt förhållningssätt inom professionen. 

Kommande kurser

Mer information om 
kurserna: 

www.ibl-inst.se

Mer information om 
diagnostikforum: 

www.diagnostikforum.se

Tanken med Diagnostikforum är 
att alla biomedicinska analytiker, 
oavsett vilken disciplin de jobbar 
inom, ska hitta programpunkter 
som passar just dem. Därför är pro-
grammet fyllt med föreläsningar, 
seminariepass, workshops och 
nätverksträffar som berör allt från 
förbättringsarbeten och metodik 
till kvalitetsfrågor och IT. De olika 
seminariepassen  har bland annat 
molekylärbiologisk diagnostik, 
klinisk fysiologi, immunologi, 
utbildning och etik som teman.

Diagnostikforums 
huvudföreläsningar
13 oktober, Huskvarna, Jönköpings kommun

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

Kursledare: Riittaleena Korkeavuori-
Kvarnström och Gunnel Sandqvist.

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

Sista anmälningsdag är den 13 oktober.

Teoretisk hematologikurs vid 
Burgårdens konferens
25-29 november, Göteborg
 
Kursledare: Helene Johansson

Innehåll: Kursen riktar sig till biomedi-
cinska analytiker som vill fördjupa sina 
kunskaper i hematologi. En detaljerad 
genomgång av myelopoesen, lymfopo-
esen samt erytropoesen är en viktig del 
av innehållet och kompletteras med 
laboratoriediagnostik som behandlar 
bl.a. cellräknarvariabler, blod- och ben-
märgsmorfologi, immunofenotypning 
samt molekylärgenetik och molekylär 

cytogenetik. Till detta kommer genomgång 
av olika sjukdomar såsom lymfoprolifera-
tiva sjukdomar, plasmacellssjukdomar, 
myeloproliferativa sjukdomar, KML, MDS, 
akuta leukemier, malign barnhematologi 
samt anemier och trombocytsjuk domar. 
Preliminärt program finns på hemsidan.

Sista anmälningsdag är den 25 oktober.

Kompetenser hos biomedicinska analy-
tiker ska tillvaratas vid behandling av 
patienter också utanför laboratoriets grän-
ser och tillsammans med andra professio-
ner i alla delar av hälso- och sjukvården. 
Begreppet har sitt ursprung i Danmark och 
används av den danska organisationen för 
biomedicinska analytiker som strategi för 
utveckling av professionen.

”Improving Healthcare:  
a path forward”?
Paul Batalden, professor vid 
Hälsohögskolan i Jönköping och 
Dartmouth Medical School

Paul Batalden  brukar räknas som pionjä-
ren och föregångaren inom förbättrings-
kunskap. Han har sedan 80-talet arbetat 
med förbättringskunskap inom hälso -och 
sjukvården och hans arbete har legat till 
grund för bl.a. Socialstyrelsens vägledning 
”God vård”.

”Laboratoriemedicinens 
betydelse för patientsäkerheten”
Hans Rutberg, adjungerad professor i 
utvärdering och hälsoekonomi, särskilt 
kvalitetsutveckling och patientsäkerhet

Hans Rutberg har sedan början av 1990-
talet arbetet med patientsäkerhets- och 
medicinska kvalitetsfrågor. Han har varit 
chefläkare på universitetssjukhuset i 
Linköping och arbetar för närvarande på 
Sveriges Kommuner och Landsting som 
patientsäkerhetsexpert. Han var delaktig 
i framtagandet av Socialstyrelsens vägled-
ning ”God vård”.

Missa 

inte!
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En dag som student

Samuel Westergren
Biomedicinsk analytikerstudent på Hälsouniversitetet i Linköping

Vill du berätta om en dag i 
ditt arbetsliv?

Kontakta redaktionen på 
laboratoriet@ibl-inst.se

Uppgiften att beskriva livet som student 
är inte helt lätt. Dagarna skiljer sig åt men 
överlag kan man säga att vår utbildning 
består av basgrupper, föreläsningar, labo-
rationer, litteraturarbeten och VFU. Alla 
utbildningar på Hälsouniversitet bygger på 
problembaserat lärande, PBL, vilket inne-
bär att vi inhämtar kunskap kopplat till en 
utgångspunkt. Utgångspunkten kan vara 
ett patientfall där bearbetningen består av 

att vi studerar patologin kring det berörda 
hälsotillståndet men framför allt fördjupar 
oss i relevanta analysers metodprinciper 
och kliniska användning. Ansvaret för 
att inhämta nödvändig information ligger 
hos oss studenter och varje utgångspunkt 
avslutas med en gemensam bearbetning 
i basgruppen som träffas två gånger i 
veckan och består av 6-8 studenter.
I varje basgrupp finns även en handledare 
som kan kontrollera att den information 
som diskuterats täcker in vad som för-
väntas tas upp. Undervisningens upplägg 
är för många annorlunda än vad man är 
van vid från tidigare studier och omställ-
ningen kräver en hel del av studenten 

vilket gör PBL till ett lärosätt som både 
lockar och skrämmer.

Samtidigt som det är roligt att fler bör-
jar få upp ögonen för vår profession och att 
söktrycket till utbildningarna ökar är det 
viktigt att tidigt ge en så tydlig bild som 
möjligt av både yrket och utbildningen. 
Samt att ansvariga för programmet blir 
bättre på att motivera och inspirera stu-
denterna under utbildningen. Det faktum 
att det är ett mångsidigt yrke som behöver 
nytillskott är positivt men det ställer även 
krav på lärosätena att visa utbildningen på 
ett intressant sätt utan att försköna den 
allt för mycket. Annars ökar risken för att 
man inte kan leva upp till studenternas 
förväntningar.

Men livet som student kan vara så 
mycket mer än att sitta på långa föreläs-
ningar, skriva labbrapporter och ha ten-
taångest. Man kan vara aktiv i någon av 
de många föreningarna som finns för alla 

slags fritidsintressen och under hela året 
arrangeras det olika fester och tävlingar 
av och för studenterna på Linköpings 
Universitet. Så när vi behöver en paus från 
Laurells Klinisk Kemi tar vi på oss våra 
studentoveraller, låter den pulserande 
musiken på dansgolvet omsvepa oss och 
för en stund glömma bort allt som har att 
göra med koagulationsfaktorer, enzymer 
och antikroppar. Det ger även tillfälle att 
få träffa många trevliga människor från 
andra program och skapar en skön varia-
tion i tillvaron. 

Nu kan jag slappna av och känna en 
trygghet i att inte vara helt ny och inte 
veta om man valt rätt utbildning eller 

Jag ska börja mitt sista år i 
Linköping på den treåriga 
utbildningen som 70 studenter 
går. Det kommer bli ett spän-
nande år med femton veckors 
verksamhetsförlagd utbildning, 
VFU, på de olika sjukhuslabo-
ratorierna och ett examensar-
bete under våren innan det är 
dags att ge sig ut i arbetslivet.

” Samtidigt som det är roligt att fler börjar få upp 
ögonen för vår profession och att söktrycket till 
utbildningarna ökar är det viktigt att tidigt ge 
en så tydlig bild som möjligt av både yrket och 
utbildningen. ”

vara nyexaminerad och inte veta om, när 
eller vart man kommer få en anställning. 
Jag är övertygad om att min tid som stu-
dent kommer vara något att se tillbaka på 
med ett leende och att jag ibland kommer 
att sakna den. Men det kommer också bli 
spännande att få se hur livet kommer att 
vara som legitimerad biomedicinsk analy-
tiker och vilka vägar man kommer ta sig 
fram på. Vem vet, vi kanske ses framöver!

 
Om ni vill veta mer om hur det är att läsa 
till biomedicinsk analytiker i Linköping så 
hittar ni det på min studentblogg:
blog.liu.se/samuelwestergren
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ab ninolab
Box 137, 194 22 Upplands Väsby

www.ninolab.se

Bimelix AB
Torggatan 10, AX-22100 Mariehamn

www.bimelix.ax

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

ANL Produkter
Box 26, 125 21 Älvsjö

www.anl.se

Sysmex Sverige AB
Marios Gata. 13, 434 37 Kungsbacka

www.sysmex.se

BectonDickinson AB
Box 472 04, 100 74, Stockholm

www.bd.com/se

Boule Diagnostics
Box 42056, 126 13 Stockholm

www.boule.se

Triolab AB
Tingsvägen 17, 191 61 Sollentuna

www.triolab.se

Associerade Företagsmedlemmar

Nästa nummer av

Tema: Diabetes | Kommer: 14 oktober

Vill du veta mer om Associ
erat företagsmedlemskap?

Konktakta kansli@ibl-inst.se
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Knep & Knåp
Denna gång finns det tio ord gömda med en  
koppling till yrkesverksamma biomedicinska  
analytiker. Som vanligt får en vinnare bjuda sina 
kollegor på tårta.

Skicka in lösningen, senast den 30 september, till 
kurser@ibl-inst.se eller IBL, Knep&Knåp, Box 4065, 
141 04 Huddinge

Rätta orden i nr 3 skulle vara:
Sommarväder, hagelskurar, stormvindar, kall-
front, långtidsprognos, kulingvarning, gråkall, 
dagsregn, åskmoln och lågtryck.

Knep & Knåps vinnare i Laboratoriet nr 2:
Christina Åslund vid Klinisk kemi, Bollnäs 
Sjukhus, som därmed får bjuda sina kollegor på 
tårta. Vi gratulerar Christina och hennes kolleger!

IBL Kalendarium
Kurser, möten och konferenser

9–10 september
Equalis användarmöte 
i endokrinologi
Stockholm

1–3 oktober
Diagnostikforum 2013
Huskvarna, Jönköpings 
kommun

17–18 oktober
Equalis användarmöte 
i patientnära analyser
Upplands Väsby

23 oktober
Equalis användarmöte 
i transfusionsmedicin
Stockholm

Rätt svar på gissa cellen: Mikroskopbild på en cell av Campylobacter.  
(Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope.)

23–24 oktober
Equalis användarmöte 
i molekylärdiagnostik
Uppsala

13–14 november
Equalis användarmöte 
i allmän klinisk kemi
Lidingö

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

19 november
Equalis användarmöte 
i nuklearmedicin
Stockholm

25–29 november
IBL:s Teoretisk hematologi
Göteborg
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Säker kryoförvaring av celler i -190°C
Med CBS Isothermalfrys hålls era värdefulla celler konstant frysta 
vid -190°C

•	 Cellmaterialet förvaras i gasfasen. Ingen kontaminationsrisk
•	 Behåller temperaturen under flera dagar i händelse av strömbortfall
•	 Automatisk påfyllning med larm för nivå och temperatur
•	 Genomtänkt patenterad frysförvaring för optimala frysförhållanden
•	 Kompletta system med rack, boxar och kryorör
•	 Finns i tre storlekar med olika racksystem beroende på förvaringskrav

Nyhet! V3000 och V5000 finns nu med karusellsystem

•	 Enkelt att hitta rätt rack
•	 Liten öppning minimerar avdunstningen
•	 Fyrkantig öppning för fyrkantiga rack
•	 Avtagbar topp för rengöring eller åtkomst av tappade saker i kärlet

Frysförvaring -86°C från Forma
Våra frysar i 88000-serien -86°C ger dig marknadens bästa kylkapacitet, extra förstärkta hyllplan, ny innehållsrik och intuitiv styren-
het samt en smart energisparfunktion och mängder av andra fördelar. Du får även Ninolabs över 40-åriga erfarenhet av frysar från 
Forma!

Säker frysförvaring får du även med 86000- och 900 serien. Extremt driftsäkra, med minimal frostbildning och med en av markna-
dens lägsta ljudnivåer.

08-590 962 00    www.ninolab.se
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        Tel: 042 - 32 40 00

3 års garanti!

Mycket tystgående!

    Sigma 2-6 
   Primärvårdscentrifugen där användarvänlighet är budskapet!

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

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


