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LedareN

I början på september samlades IBL:s nya styrelse för att diskutera viktiga 
frågor för utvecklingen av styrelsens interna och externa arbete. Vi hade 
mycket bra diskussioner och tydliga avstamp inför framtiden. Styrelsens för- 
hoppning är att biomedicinska analytiker ska uppfatta IBL som den självklara 
organisationen att vara med i, den som driver utvecklingen av professionen. 
 För att bli bättre på att kommunicera med både er medlemmar och 
med omvärlden kommer vi att ta fram en ny kommunikationsstrategi.  

Ni kommer att se resultat av detta 
arbete inom det närmaste året. 
Tidningen har fått en ny form. 
Hemsidan ska också moderniseras 
med mer artiklar och regelbunden 
information från styrelsen. För- 
bättrad dialog med medlemmar 
och andra intressenter via sociala 

medier. Det finns en hel del som kan utvecklas. 
 Styrelsen har också inrättat flera arbetsgrupper. Dessa kommer att 
redovisas på hemsidan så att ni vet vilka personer ni kan kontakta om ni 
har specifika frågor eller något ni vill diskutera.
 Utbildningsfrågan inklusive specialistutbildningar är en av de frågor 
som många medlemmar tycker att det är viktigt att vi driver. Det är också 
viktigt att vara med och påverka grundutbildningen. Behöver den förnyas
för att svara upp mot verksamheternas behov? Utvecklingen inom 
laboratoriemedicin kan gå snabbare än kursprogrammens innehåll hinner 
förändras. Det måste också finnas möjlighet till kompetensutveckling för 
de biomedicinska analytiker som inte väljer att gå en specialistutbildning eller 
läsa högskolekurser. IBL har under många år bedrivit uppskattade kurser, 
något som under de tre senaste åren 
har minskat lite till förmån för 
Diagnostikforum. Vi har beslutat att  
i framtiden genomföra Diagnostik- 
forum vartannat år och 2015 blir det  
i stället fler kurser. Så ta chansen att 
vara med i Jönköping 14-16 oktober. 
Vi tar emot sista minuten anmäl- 
ningar till och med fredag 10 oktober. 
Du hittar mer information på sidan  
23 och www.diagnostikforum.se. 

Väl mött i Jönköping!

Ansvarig utgivare Agneta Colliander
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Håll utkik efter vår webshop
En ny serie laboratorieprodukter. Perfekt för 
kliniskt bruk, universitet och forskning.
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TemA: ANTIbIOTIKA s14

aNTiBiOTikaresisTeNs är eTT hOT mOT fOLkhäLsaN 
Resistenta bakterier blir allt vanligare både bland människor
och djur. Globalt möter vi två stora utmaningar – utveckla
nya och effektiva antibiotika samt bromsa spridningen och 
utvecklingen av resistens hos bakterier.   

veTeNSKAP s6

ZOpicLONe degradaTiON 
iN BiOLOgicaL sampLes
Gunnel Nilsson undersökte i 
sin avhandling stabiliteten av ett 
sömnmedels verksamma substans 
i biologiskt material. Vilka fak-
torer har betydelse vid förvaring 
samt hur påverkar detta resultat-
tolkingen inom rättstoxikologi?

IbL:S ARbeTe s28   

eTik för BiOmediciNska 
aNaLyTiker 
Materialet som uppmuntrar etisk 
reflektion och diskussion är på 
väg till ett stort antal arbetsplatser. 

Microtomy at the touch of a button 
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 only 10 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 
www.smartautomation.com

AutoSection® sets the standard ensuring: 

  Consistent high-quality sectioning

  Preservation of valuable tissue 

from re-cuts

  Improved efficiency and speed

  Minimal repetitive motions

13-017-SFH-AutoSection advertentie Laboratoriet-DEF.indd   1 25-03-13   16:17
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I

ha förvarats i flera veckor eller 
månader. Kunskap om stabiliteten 
hos kemiska föreningar i biologiska 
prover under förvaring är därför av 
väsentlig betydelse både analytiskt 
och tolkningsmässigt.

Zopiklon är den verksamma 
substansen i läkemedlet Imovane® 
som introducerades i Sverige 1991 
för behandling av kortvariga sömn- 
besvär. Substansen har hög affinitet 
till GABAA-receptorkomplexet, 
vilket genererar en hämmande 
synaptisk transmission i det centrala 
nervsystemet. Zopiklon metaboli-
seras in vivo till zopiklon-N-oxid, 
N-desmetyl-zopiklon och till andra 
inaktiva metaboliter.

Inom forensisk toxikologi under- 
söks förekomst av zopiklon när analys 
begärs. Beroende på förvaringsför-
hållanden och pH kan mängden 
zopiklon förändras i provet. Genom 
kemisk hydrolys degraderar zopi-
klon till 2-amino-5-chloropyridin 
(ACP). Se Figur 1. 

Syftet med studierna i min av- 
handling var att undersöka stabili-
teten av zopiklon i biologiskt material 
och faktorer som har betydelse vid 
förvaring samt hur detta påverkar 
tolkningen av resultat inom rätts- 
toxikologi.

Fyra olika studier genomfördes. 
I den första studien gjordes olika 
typer av stabilitetstester. Prover med 
tillsatt zopiklon (spikade prover) 
förvarades vid −20, 5 och 20°C  
och koncentrationerna av zopiklon 
följdes över tid. Zopiklon kvanti- 
fierades med gaskromatografisk 
analysteknik med kväve-fosfor 
detektion (GC-NPD). Dessutom 
kunde nedbrytningsprodukten ACP 
identifieras i zopiklonspikade blod- 
prover som inkuberats vid 37°C 
med hjälp av vätskekromatografi 
med tandem mass-spektrometri 

(LC-MS/MS). Denna första studie 
visade att koncentrationerna av 
zopiklon i blod sjunker under för- 
varing beroende på temperatur och 
tid. Vid provförvaring i rumstem-
peratur sjönk koncentrationen av 
zopiklon snabbt.

I den andra studien undersöktes 
därför hur provhantering innan 
analys kan inverka på koncentra-
tionerna av zopiklon i autentiskt 
blod och påverka tolkningen av 
resultat. I studien deltog frivilliga 
individer och autentiska prover 
studerades tillsammans med spikade. 
Blodprov togs före (som spikades 
med zopiklon) och efter intag 
(autentiska prover) av läkemedlet 
Imovane®. Degraderingen av 
zopiklon följdes på samma sätt som 
i föregående studie, men i denna 
studie kontrollerades även faktorer 
som indirekt kan ha en påverkan 
på substansens koncentration i 
blod. Faktorer som materialets 
beskaffenhet, förekomst av andra 
droger och mängden av plasma- 
proteiner kontrollerades. Studien 
visade inga skillnader i stabilitet 

mellan spikade och autentiska 
prover och resultaten i denna 
studie bekräftade resultaten från 
den första studien. Zopiklon i blod 
visade sig vara stabilt ungefär en dag 
vid förvaring i rumstemperatur, en 
vecka vid förvaring i kyl, men i 
minst tre månader vid förvaring i 
frys. Detta innebär att provmate-
rialets förvaring från provtagning 
fram till analys måste kontrolleras 
med avseende på temperaturförhål-
landen. Den snabba nedbrytningen 
vid högre temperaturer kan orsaka 
en underskattning av den verkliga 
koncentrationen och därmed tolkas 
felaktigt. Resultat från den första 
studien (där ACP identifierades) 
visade att mängden ACP ökade i 
proportion till minskningen av 
mängden zopiklon. Eftersom ACP 
har rapporterats som en unik 
nedbrytningsprodukt till zopiklon 
och dess metaboliter, skulle en mät- 
ning av ACP kunna komma till 
nytta vid utredningar av förekomst 
av zopiklon, i fall där provmaterial 
har förvarats under en längre tid.

I den tredje och fjärde studien 

Tabell 1. 2-amino-5-chloropyridin (ACP), zopiklon (ZOP), N-desmetyl-zopiklon (NDZOP), zopiklon-N-oxid 
(ZOPNO) och pH i urinprover från två forensiska fall. ND: Not detected.

ACP (ng/mL) ZOP (ng/mL) NDZOP (ng/mL) ZOPNO (ng/mL) pH

Case 1 3600 ND (<5) ND (<15) ND (<10) >8.2

Case 2 ND (<20) 8 107 20 <6.5

Figur 1. Hydrolys av zopiklon till 2-amino-5-chloropyridin.

nom forensisk toxikologi 
undersöks förekomst av 
narkotika, läkemedel och 
gifter i biologiskt material. 
Resultatet av undersökning-
arna bidrar till bedömningar 
av drogmissbruk, drogpåverkan 

och dödsorsak. Identifiering och 
kvantifiering av substanser i blod  
är värdefullt för bedömning om det 
funnits eller inte funnits drogpå-

verkan i samband med brott eller 
för fastställande av dödsorsak. 
Urinprov är viktigt i fall av drog-
missbruk eftersom substanser finns 
kvar i urinen under längre tid och i 
högre koncentrationer jämfört med 
blod. Många substanser är instabila 
i biologiska prover. Instabilitet kan 
orsakas av fysikaliska, kemiska och/
eller av metaboliska processer. En 
substans som finns i provet vid prov- 

tagningen kan degradera under för- 
varing och därför kanske inte upp- 
täcks när provet analyseras. Alter-
nativt kan en substans, som inte 
finns i provet från början, bildas 
under förvaring och upptäckas vid 
analys. Rättsliga processer kan pågå 
under en längre tid och det händer 
ibland att prover måste undersökas 
på nytt när nya frågeställningar 
tillkommer. Provmaterialet kan då 

Zopiclone degradation 
in biological samples:
CharaCterIstICs and ConsequenCes In forensIC toxICology
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validerades två analytiska metoder 
(LC-MS/MS) för att kunna mäta 
koncentrationer av zopiklon, meta- 
boliterna till zopiklon inklusive 
nedbrytningsprodukten ACP i 
både blodprover och urinprover. 
Metoderna användes därefter i en 
studie där friska frivilliga deltog 
och som lämnade blod- och 
urinprov efter intag av läkemedlet 
Imovane®. Nedbrytning av zopi-
klon och dess metaboliter följdes 
över tid tillsammans med bildningen 
av ACP. Dessutom mättes pH-värdet 
för urin- och blodproverna vid 
varje analystillfälle.

Resultaten visade att ACP 
bildades i samma mängd som 
mängden nedbruten zopiklon och 
zopiklon-metaboliter. I förhållande 
till modersubstansen finns metabo-
literna i blod endast i små mängder 
och som ger ett litet bidrag till 
ACP-bildning. I urin förekommer 
metaboliterna däremot i betydligt 
högre mängd och ger ett betydligt 
större bidrag.

ACP-bildningen i urin inträffade 
när pH eller temperatur ökade. 
Mätning av ACP-koncentrationer  
i urin tillsammans med mätningar 
av zopiklon och zopiklon-meta- 
boliter kom till användning i två 
rättsliga fall. Det var två våldtäkts-
fall där analys av ACP i urinprov 
kunde vara till hjälp vid tolkningen 
av huruvida koncentrationerna av 
zopiklon och zopiklon-metaboliter 
hade brutits ner eller inte. 
(se Tabell 1.)

Resultat från blodprover där ACP 

hade bildats användes för test av 
två matematiska modeller. Model-
lerna användes till att uppskatta ur-
sprunglig zopiklonkoncentration. 
Båda modellerna med beräknad ur-
sprungskoncentration av zopiklon 
visade starka samband med den 
uppmätta ursprungskoncentrationen 
av zopiklon (r=0,960 resp. r=0,955; 
p<0,01). Via den enklare modellen 
beräknas den ursprungliga zopi-
klonkoncentrationen genom att 
addera den uppmätta zopiklon- 
koncentrationen med faktorn 3,02 
gånger koncentrationen av ACP 
([ZOP]ti+3,02[ACP]ti). Faktorn 
baseras på molära förhållanden 
mellan zopiklon (389) och ACP 
(129). I denna modell har hänsyn 
inte tagits till metaboliternas bidrag 
till mängden ACP. Därför bör det 
uppskattade ursprungsvärdet av 
zopiklon tolkas som maximal zopi- 
klonkoncentration i det analyserade 
provet.

Avsaknad av ACP i blod- eller 
urinprov tyder på att det inte har 
skett någon nedbrytning och att 
den uppmätta koncentrationen av 
zopiklon eller av zopiklon-meta- 
bolit är tillförlitlig. Förekomst av 
ACP i blod eller urin visar att 
nedbrytning har skett och i blod 
kan ursprunglig zopiklonkoncen-
tration beräknas. För korrekt 
tolkning i rättsliga fall bör därför 
både zopiklon, dess metaboliter 
och ACP analyseras.
 

text: Gunnel Nilsson, leg. biomedicinsk analytiker och Med. Dr.

gunnel Nilsson 
Gunnel har sedan början av 1970-talet arbetat som 

biomedicinsk analytiker inom klinisk kemi, klinisk-kemisk 
forskning och sedan mitten av 1990-talet inom rätts- 

toxikologi. Gunnel har även lärarexamen i biomedicinsk 
laboratorievetenskap och har bland annat undervisat  

i forensisk kvalitetsteknik. Under 2000-talet avlade hon  
medicine kandidatexamen (2005) och medicine magister- 

examen (2008) i biomedicinsk laboratorievetenskap  
samt licentiatexamen i medicinsk vetenskap (2010). I april 

2014 försvarade hon sin doktorsavhandling ”Zopiclone 
degradation in biological samples: Characteristics and 

consequences in forensic toxicology” vid Hälso- 
universitetet i Linköping.

Är det etik vi talar om?
Vi biomedicinska analytiker behöver reflektera etiskt över vårt yrkesutövande. Etik och 
etisk reflektion tar tid och vi behöver både kunskap, verktyg och ett språk för att kunna 
beskriva det vi ser. Därför har IBL och Vårdförbundet gemensamt tagit fram ett etiskt 
arbetsmaterial för biomedicinska analytiker som består av två delar:

•	 En	broschyr	som	inkluderar	ett	verktyg	för	etisk	reflektion	och	en	idébank	för	hur	ni	 
kan arbeta med etik på er arbetsplats.

•	 En	separat	kortlek	med	etiska	dilemman	från	arbetsplatser	inom	laboratoriemedicin	 
och klinisk fysiologi.

Materialet kommer att skickas ut till många arbetsplatser de kommande veckorna.  
Det kommer också att finnas att beställa i Vårdförbundets medlemsbutik på webben  
och hos IBL.

seParationsångest
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Upptäckten av en helt ny signalväg gör att upptaget av 
glukos i fett- och muskelvävnad troligen kan aktiveras 
hos diabetes typ-2 patienter där insulin-signaleringen 
är ur funktion. 

– Vår studie visar att de kroppsegna ”stresshormo-
nerna” adrenalin och noradrenalin ökar sockerupptaget 
i muskler. Adrenalin och noradrenalin kan påverka 
nästan alla våra organ genom att binda till receptorer 
på cellytan. Vi har visat att adrenerga receptorer som 
finns på muskelcellerna kan stimulera en tidigare 
okänd signalväg inuti cellen och genom denna öka 
sockerupptaget, vilket är helt ny och banbrytande 

forskning, säger Tore Bengtsson, professor vid Institu-
tionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens 
institut, Stockholms universitet.

Typ-2 diabetes är en allvarlig sjukdom som drabbar 
allt fler. Hos personer med typ-2 diabetes har fett- och 
muskelvävnad förlorat sin förmåga att svara på 
insulinstimulering vilket gör att sockret inte kan tas 
upp från blodet. Studiens resultat, som är ett sam- 
arbete mellan forskare från Stockholm och Monash 
University i Melbourne, öppnar nu upp för en ny 
möjlighet att stimulera glukosupptaget och på så sätt 
minska sockerhalterna i blodet. 

sTOra skiLLNader i häLsa i LaNdeT 
Trots att svenskarnas hälsa generellt blir allt bättre finns det stora skillnader 
mellan grupper med olika utbildningsbakgrund. Lågutbildade drabbas 
oftare och hårdare av folksjukdomar som hjärtinfarkt och förväntas ha 
en flera år kortare livslängd jämfört med högutbildade. Det visar Folk-
hälsomyndighetens rapport – Folkhälsan i Sverige 2014. 

Människors hälsa är nära kopplad till faktorer som utbildningsbakgrund 
och ekonomisk situation. Dessutom utsätts människor med kortare 
utbildningar oftare för risker i arbetslivet. 

Folkhälsomyndighetens rapport visar att en 30-åring som saknar 
gymnasial utbildning förväntas leva fem år kortare än en 30-åring med 
eftergymnasial utbildning. Självmord och psykisk ohälsa är nästan 
dubbelt så vanligt bland personer utan gymnasiekompetens.

– En god hälsa är något av det viktigaste i livet för de flesta människor. 
Våra siffror visar att det behövs fortsatt kraftfulla satsningar på folkhälsan  
i Sverige, och särskilt för att motverka skillnaderna. Ett hälsotänk måste 
börja genomsyra hela samhället och bli en viktig del i all samhällsplanering, 
säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten i ett 
pressmeddelande. 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör 
Johan Carlson säger att hälsoskillnaderna 
måste motverks på bred front.
Foto: Folkhälsomyndigheten

högST RISK föR gluTENINTOlERANS I SvERIgE
Risken för glutenintolerans, celiaki, hos svenska barn var nästan dubbelt 
så hög jämfört med barn från USA. Det visar en omfattande internationell 
studie där Lunds universitet deltar. 

I studien har 6 400 barn från Sverige, USA, Finland och Tyskland följts 
upp till fem års ålder. Förutom undersökning av risk och förekomst i 
länderna som omfattas av studien bekräftar resultaten att nära släktskap 
spelar roll, att flickor har större risk att utveckla glutenintolerans samt  
att en riskgen, som tidigare har förknippats med glutenintolerans, har  
betydelse. Denna koppling till riskgener kan i framtiden komma att 
påverka screeningen av kända riskgrupper, som barn med typ-1 diabetes 
eller barn där syskon eller föräldrar har celiaki.  

Grundorsaken till glutenintolerans är fortfarande okänd och teorier 
om bland annat tidpunkten för introduktion till gluten samt längden  
på amningsperioden har ännu inte kunnat bekräftas av studien. 

– Utifrån våra resultat talar mycket för att det är en kombination av 
olika saker som leder till glutenintolerans. Förutom ärftliga faktorer, kön 
och förekomst av riskgener så är det sannolikt en eller flera miljöfaktorer 
som påverkar risken att utveckla celiaki, säger Daniel Agardh, docent vid 
Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

SOcIAlSTyRElSEN KAN få I uppdRAg 
ATT SAmORdNA lABORATORIEmEdIcINSK 
TERmINOlOgI
En nationellt enhetlig laboratoriemedicinsk terminologi är 
viktig för ökad patientsäkerhet och för en sammanhållen 
behandling av patienten samt för uppföljning. I en ny 
rapport föreslår myndigheten att NPU (Nomenclature of 
properties and units) ska ingå i det befintliga uppdraget om 
gemensam informationsstruktur för vård och omsorg.

Förvaltning av kodsystemet skulle bland annat omfatta 
IT-stöd för hantering och distribution av NPU, kartläggning 
och planering för vidareutveckling av laboratoriemedicinsk 
terminologi som en del av nationellt fackspråk samt nordiskt 
och internationellt samarbete. Med ansvaret för NPU-systemet 
hos Socialstyrelsen anser myndigheten att en ökad stabilitet 
kan uppnås samt att detta kan motverka att verksamheter 
inom laboratoriemedicin skapar egna lösningar och kodverk. 
Arbetet beräknas kosta 3-4 miljoner kronor årligen.

NPU-koderna, som avser analysresultat, underlättar 
överföringen av information mellan olika system och är 
Sveriges mest använda terminologi inom laboratoriemedicin. 
Systemet används av cirka hundra klinisk kemiska laboratorier 
samt ett trettiotal mikrobiologiska laboratorier. Fram till 
årsskiftet 2013/2014 har Equalis AB ansvarat för förvaltningen 
och implementeringen av den svenska versionen av laborato-
rieterminologi men arbetet har upphört på grund av att 
långsiktig finansiering av verksamheten saknades.

ny BoK – Klinisk kemi, 
kortfattad analystolkning
Red. Doris Lund-Egloff och Christian Löwbeer (2014)
www.studentlitteratur.se

Vilka sjukdomstillstånd kan 
kopplas till förhöjda respektive 
sänkta mätvärden för de vanligaste 
klinisk kemiska analyserna? 
Svaren samt många praktiska tips 
och kommentarer om analystolk-
ning får du i den nyutgivna boken 
som också riktar sig till biomedi-
cinska analytiker för snabb konsul- 
tation i det kliniska rutinarbetet.

De vanligaste klinisk kemiska 
analyserna, från A till Ö, är 
representerade i boken som även 
innehåller avsnitt om provbeställ-
ning, laboratorieprocessen med 
felkällor och interferenser samt 
resultattolkning.  

Kan  
du gissa  

bakterien?
Rätt svar på sid. 34

Foto:  
Folkhälsom

yndighetens pressarkiv

oväntat ursprung för 
stamcellerna i tanden
Karolinska institutets forskare 
har upptäckt att stamceller inne  
i tandens mjuka delar har sitt 
ursprung i nerver. Sedan tidigare 
är det känt att tandens levande 
del, pulpan, bland annat innehåller 
en liten mängd stamceller men 
hittills har deras ursprung varit 
okänt. De stamcellerna som finns 
i tanden kan bidra till att reparera 
både mjuk och hård tandvävnad 
efter skador.   

– Det faktum att stamceller 
finns tillgängliga i nerver är prin- 
cipiellt mycket betydelsefullt och 
inte unikt för tanden. Våra resultat 
pekar på att perifera nerver, som 
ju finns i stort sett överallt, kan 
fungera som viktiga stamcells- 
reservoarer. Härifrån kan multi-
potenta stamceller lämna nerver 
och bidra till att läka och nybilda 
vävnad i olika delar av kroppen, 
säger Igor Adameyko vid institu-
tionen för fysiologi och farma- 
kologi och som tillsammans med 
Kaj Fried, forskare vid institutionen 
för neurovetenskap, ansvarat för 
studien.

Upptäckten bidrar till helt  
nya kunskaper om hur tänderna 
bildas och växer samt hur de kan 
reparera sig själva.

BETydANdE gENOmBROTT INOm dIABETESfORSKNINgEN
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studenterna lär sIg teamarBete 
på en ortopedavdelnIng  
Biomedicinska analytikerstudenter från Linköpings universitet är sedan 
ett par terminer en del av teamet på kliniska undervisningsavdelningar. 
Där får studenterna från universitetets läkar- och vårdutbildningar 
chansen att lära sig samarbeta över professionsgränserna. 

På Vrinnevisjukhusets ortopedavdelning i Norrköping får blivande 
biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter tillsammans ta hand om några av avdelningens patienter. 
Under den två veckor långa placeringen på avdelningen som utgör en 
del av studenternas verksamhetsförlagda utbildning, är utmaningen för 
gruppen att tillsammans ge patienterna bästa möjliga omvårdnad samt 
lära sig om och av varandra. 

Praktiken på klinisk undervisningsavdelning avslutas med ett seminarium 
där studenterna går igenom sina kliniska erfarenheter och upplevelser. 
Att utbildningsmomentet är uppskattat av studenterna visar den senaste  
utvärderingen där 80 procent ansåg att det har fungerat mycket bra.

Studier visar att studenterna, efter placering på en klinisk undervisnings- 
avdelning med fokus på interprofessionell samverkan, uppskattar andra 
yrkesgrupper mer när de har större kunskap om deras kompetens och 
roll i vårdkedjan. Men den främsta nyttan av denna typ av utbildning 
har patienterna som känner sig mer trygga och nöjda när de har vårdats 
av multiprofessionella team. 

Modellen startades redan 1996 på ortopediavdelning 30 vid Universitets- 
sjukhuset i Linköping och har sedan dess kopierats flera gånger om, 
både i Sverige och utomlands.  

Foto: Göran billeson

RäTTElSE
fEl BIldTExTER
I nr. 3 av Laboratoriet för- 
växlades bildtexterna i 
artikeln – Forskning av- 
slöjar faktorer som styr 
interaktion mellan parasiter 
och bakterier. De rätta 
bildtexterna tillsammans 
med bilder ser du nedan.

Fig. 1: Pseudomonas bakterier 
lokaliserat extracellulärt utanför 
Acanthamoeba castellanii.

Fig. 2: Vibrio bakterier lokaliserat 
intracellulärt inom Acanthamoeba 
castellanii.

Trots kritiken mot gentester så verkar allt fler kunna tänka sig att använda 
dem. I alla fall när det kommer till individuella kostråd. Det visar en ny 
studie från Lunds universitet. 

Etikern Jennie Ahlgren har i sin doktorsavhandling med hjälp av 
enkäter och djupintervjuer frågat 1000 människor om deras inställning 
till gentester och personliga kostråd. 

– 73 procent var positiva till att göra ett gentest och få personliga 
kostråd, det var överraskande många. Många är trötta på att det ständigt 
kommer nya modedieter och de flesta upplevde kostråd baserade på 
deras egna gener som mer tillförlitliga, säger hon i ett pressmeddelande. 

Studien visade att många också oroade sig för konsekvenserna av 
gentester. Resultaten kanske skulle kunna bli tillgängliga för arbetsgivare 
eller försäkringsbolag. Men trots risker och etiska problem var majoriteten 
ändå positiv till att testa sig och Jennie Ahlgren tror att vi i framtiden 
kommer att få ett samhälle där allt fler gentestar sig. 

Ett gentest kostar idag mellan ett par hundra och ett par tusen kronor. 

Ebolautbrottet  
klassat som ett 
internationellt hot
Världshälsoorganisationen, WHO, 
klassar ebolautbrottet i Västafrika 
som ett internationellt hot mot 
människors hälsa. Det innebär 
att det finns risk för internationell 
spridning och WHO har publi-
cerat rekommendationer som 
främst riktar sig till de drabbade 
länderna, i syfte att förhindra 
vidarespridning. Det gäller bland 
annat hälsokontroller vid interna-
tionella flygplatser och hamnar. 
En person med misstänkt smitta 
bör inte tillåtas att resa vidare.

Hittills har inga fall bekräftats 
utanför de fyra drabbade länderna, 
Guinea, Liberia, Nigeria och 
Sierra Leone. Risken att Sverige 
drabbas av en smittspridning av 
ebola-viruset bedöms fortfarande 
som väldigt låg. Socialstyrelsen 
har utfärdat nationella rekom-
mendationer för handläggning av 
misstänkta fall av ebola som 
delgivits alla landets smittskydds-
läkare och infektionskliniker.

Foto: WHo /Stéphane Saporito

Arbetsskadorna fortsätter att öka för fjärde året i rad. Det visar Arbetsmiljö- 
verkets rapport – Arbetsskador 2013 – som täcker hela arbetsmarknaden. 
Den största ökningen sker bland kvinnor inom vård, skola och omsorg.

I gruppen biomedicinska analytiker med flera har totalt 77 arbetsskador 
anmälts till Arbetsmiljöverket. Av dessa klassas 31 som arbetsolycksfall. 
Resten är arbetssjukdomsfall som belastningsfaktorer, kemiska och bio- 
logiska ämnen samt organisatoriska och sociala faktorer. I den gruppen 
var nästan hälften, 20 stycken, orsakade av belastningsfaktorer.

Samtliga anmälda arbetsskador resulterade i sjukfrånvaro.

Tre av fyra  
villiga att gentesta sig  
för att få personlig diet

Foto: lunds universitet 

77 ANmäldA ARBETSSKAdOR BlANd  
BIOmEdIcINSKA ANAlyTIKER
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antIBIotIKaresIstens
Kampen mot det  
ansiktslösa hotet  

Tema aNTiBiOTika

Utan tillgång till effektiv antibiotika  
hotas många delar av den moderna sjukvården.  
Globalt står vi inför en jätteutmaning – att bromsa 
utvecklingen och spridningen av resistens hos bakterier. 
text: Jasenka Dobric

an brukar kalla antibiotika- 
problematiken för det an- 
siktslösa hotet för vi vet inte 
riktigt var vi står i världen 
idag, vilket är oroväckande. 
Det är inte så tydligt för det 
handlar inte om en enskild 

diagnos som man enkelt kan visa 
drabbar exakt så här många och 
kostar vården så mycket. Den infor- 
mationen är väldigt svår att få fram 
på grund av att problematiken är så 
komplex och det gör det svårare att få 
med beslutsfattare och få till effektiva 
insatser, säger Malin Grape, enhets-
chef för Antibiotika och Vårdhygien 
på Folkhälsomyndigheten. 

Antalet resistenta bakterier ökar 
snabbt i hela världen och utgör idag 

ett hot mot folkhälsan. Hur stor 
ökningen är vet vi inte heller. Data 
saknas helt för vissa geografiska om- 
råden som delar av Afrika där hälso- 
systemet inte har de resurser som 
krävs för att kunna arbeta med syste- 
matisk analys, övervakning och rapp- 
ortering av resistens hos bakterier.

– Man ska komma ihåg att all 
användning av antibiotika leder till 
resistensutveckling, för det är bak- 
teriernas försvarsmekanism, så man 
skulle aldrig ha kunnat undvika  
att bakterier utvecklar resistens. 
Men den stora överanvändningen 
av antibiotika som pågår världen 
över bidrar till att det har eskalerat 
och sprids snabbare, säger Malin 
Grape. 

AKuT BEhOv Av NyA läKEmEdEl
Det har gått flera decennier sedan 
nya antibiotika med helt nya verk- 
ningsmekanismer introducerades 
på marknaden, trots att det pågår 
en hel del forskning på området. 
Att utveckla nya antibiotika har 
visat sig vara både svårt och kostsamt. 
De mest uppenbara angreppspunk-
terna hos bakterier har vi redan hittat 
och från läkemedelsindustrin saknas 
vilja att investera stora summor 
pengar i ett läkemedel som ska 
användas så lite som möjligt. 

– Där måste vi hitta en ny ersätt- 
ningsmodell för att skapa incitament 
för läkemedelsföretag att forska. 
Sedan finns det nya initiativ med 
samarbeten mellan privata och 

offentliga aktörer som tillsammans 
ska försöka få fram nya läkemedel, 
säger Malin Grape.

Redan idag dör patienter till följd 
av resistenta bakterier och tvingas 
avstå från större kirurgiska ingrepp. 
Enligt Världshälsoorganisationen, 
WHO, dör 25 000 människor i 
Europa årligen som en konsekvens 
av antibiotikaresistens. Och även 
om ett par nya läkemedel befinner 
sig i slutfasen av kliniska prövningar 
är det inte säkert att de kommer att 
lanseras på marknaden. 

– Den största uppenbara utman- 
ingen är att vi 
behöver nya 
läkemedel mot 
bakterieinfek-
tioner. Sedan 
måste vi se till 
att vi bevarar 
dem verksamma så länge som möjligt. 
Under tiden gör vi vårt allra bästa 
för att begränsa spridningen och 
bevara effektiviteten hos de anti-
biotika som vi har tillgång till nu.

AllAS ANSvAR 
I Sverige har vi ett gynnsamt läge 
jämfört med många andra europeiska 
länder. Antibiotikaförskrivingen 
minskade med 8 procent under  
2013, vilket är den största minsk-
ningen under hela 2000-talet. 
Samtidigt ökade antalet resistenta 
bakterier som är anmälningsplik-
tiga enligt smittskyddslagen. 

– Man kan säga att vi har ett för- 
språng tack vare det tidiga och strate- 
giska arbetet med frågan i Sverige. 
Men vi lever i en global värld där vi 
reser allt mer och importen av mat 
och djur ökar. Då spelar det på sikt 
inte så stor roll vad vi själva gör i 
Sverige om inte vår omvärld också 
gör sitt bästa för att få kontroll 
över problemet.

I år har WHO, för första 
gången, publicerat en global 
rapport över antibiotikaresistens. 

Hur ser resistensläget ut på djursidan 
i Sverige?
Sett i ett internationellt perspektiv är läget i 
Sverige bra men vi påverkas av vår omvärld 
och läget blir långsamt sämre. Det största 
kliniska problemet finns idag inom hund- 
sjukvården orsakade av meticillinresistenta 
Staphylococcus pseudintermedius, MrSP. 
Glädjande nog har vi sett att antalet fall 
har minskat sedan 2009, delvis till följd av 
kraftigt ökade ansträngningar inom vårdhygien.

Och i europa? 
– bilden varierar väldigt mycket. Generellt 
sett finns den en gradient mellan nord och 
syd där läget är betydligt sämre i syd- 
länderna, precis som på humansidan. 

Hur kan spridning av bakterieresistens 
hos djur påverka människor?
– Det finns en påverkan åt båda hållen. Det 
mest uppenbara är salmonella och campy-
lobacter som sprids till oss människor via 
livsmedel. Meticillinresistenta Staphylo-
coccus aureus är ett annat exempel där 
direktkontakt kan leda till smitta. Vi måste 
stoppa alla former av spridning, det är viktigt 
för djurhälsan men också för folkhälsan.

Finns det några oroande trender på 
djursidan?
– Det är oroande att det efter omregleringen 
av apoteksmarkanden inte går att få fram 
en komplett statistik över försäljningen  
av vissa typer av antibiotika. Det gör det 
svårare att följa trender i antibiotikaför-
brukningen. Vi ser även fler multiresistenta 
bakterier hos flertalet djurslag och det 
gjorde vi inte för tio år sedan.

malin grape
enhetschef för antibiotika och vårdhygien på  

folkhälsomyndigheten, tror att resistensutvecklingen går 
att hålla i schack men att det kräver politisk ledning  

samt ett samarbete på global nivå.

Världshälsoorganisationen har också 
påbörjat sitt arbete med en ny global 
handlingsplan för hantering av det 
växande problemet. Förhoppningen 
är att alla länder ska få en bra bild 
av resistensläget lokalt, för att sedan 
kunna vidta lämpliga åtgärder. 

– På sikt hoppas WHO bygga 
ett globalt resistensövervaknings-
program och just nu funderar man 
på hur detta skulle kunna se ut. Det 
måste vara någorlunda jämförbart 
mellan länder samtidigt som man 
måste ta hänsyn till ländernas olika 
förutsättningar, säger Malin Grape. 

Och trots att 
hon tror på 
en fortsatt 
kris på om-
rådet utan 
nya läkemedel 
betonar Malin 

Grape att alla ansträngningar, både 
i Sverige och globalt, kommer att 
löna sig. 

– Tyvärr är vi väldigt sent ute och 
det kräver stora insatser i form av 
politisk ledning och samarbete på 
global nivå men jag hoppas verkligen 
att vi kommer att ha fortsatt till- 
gång till effektiv behandling av 
bakteriella infektioner när den 
behövs, även i framtiden.

”dEN STöRSTA uppENBARA uTmANINgEN  
äR ATT vI BEhövER NyA läKEmEdEl  

mOT INfEKTIONER.”

m

christina greko
veterinär på statens veterinärmedicinska anstalt  

om bakterieresistens på djursidan…  

Foto: Göran ekeberg, addlight

Foto: Folkhälsom
yndigheten
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Jakten på antibiotika
Jakten på framtidens antibiotika fortsätter i extrema, ännu outforskade 
miljöer. Mikrosvamparna som hittas i Indiens floder och på Antarktis 

forskas det vidare på vid Uppsala universitet med målet att hitta  
nya antibakteriella substanser.

text: Jasenka Dobric

et är så många mikrosvampar som redan har 
visat sig ha förmåga att producera substanser 
med antibakteriell effekt. Och med tanke på 
att mindre än 10 procent av alla svamparter 
är kända idag och att vi säkert inte ens har 
lyckats få dem att utsöndra hela deras spek- 
trum av metaboliter kan det i bästa fall finnas 

nya penicilliner som vi bara inte har hittat än, säger 
Stefan Svahn, civilingenjör i kemiteknik och dokto-
rand vid Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala 
universitet.

Mikrosvamparna som Stefan Svahn har använt  
i sina försök kommer från Isakavagu-flodens botten-
sediment i närheten av ett reningsverk. Där renas 
avloppsvatten från ett läkemedelsföretag och de höga 
halterna av antibiotika i flodvattnet påskyndar utveck- 
ling och spridning av resistenta gener bland bakterier.  
Forskare har kunnat identifiera 37 resistensgener hos 
bakterier isolerade från samma plats. Fyndet kan jäm- 
föras med 2 resistensgener som hittades i bakterier 
från svenskt flodvatten.  

– Vi tänkte att om bakterierna har mer resistenta 
gener så kanske mikrosvamparna runtomkring som 
konkurrerar i samma miljö också har utvecklat meka- 
nismer mot bakterier. Och det är precis det som är 
intressant när man ska leta efter ny antibiotika.

Av de 61 svampisolat som identifierades från det 
insamlade flodsedimentet tillhörde ungefär hälften 
släktet Aspergillus. Och majoriteten av dem visade sig 
ha bakteriedödande effekt. Särskilt en stam av Aspergillus 
fumigates var extra intressant på grund av sin förmåga 
att överlista de bakterier som på grund av sin antibio-
tikaresistens utgör ett stort hot mot den moderna sjuk- 
vården idag – vankomycinresistenta enterokocker (VRE), 
meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), 
Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) produ- 
cerande E.coli samt karbapenem-reistenta Klebsiella 
pneumoniae. 

– Vi jobbade vidare med den stammen av Aspergillus 
fumigates och lyckades identifiera den aktiva metabo-
liten, gliotoxin. Tyvärr är den för toxisk och slår även 
mot eukaryoter vilket innebär att användning på 

d

människor är helt uteslutet. En gång luktade 
jag på det isolatet och kände direkt hur det 
brände i näsan. Så giftig är den substansen 
och många av de andra stammarna med anti-
bakteriell effekt producerade också gliotoxin, 
berättar Stefan Svahn. 

mikrOsvampar fråN aNTrakTis
Och på samma sätt som med flodsediment 
från Indien, har Stefan Svahn också letat efter 
substanser med antibiotiska egenskaper i 
mikrosvampar isolerade från en annan unik 
miljö. Denna gång i ett jordprov taget från 
ett pingvinbo på Antarktis. 

Resultatet från den studien var upptäckten 
att en redan känd antimykotisk substans 
också produceras av en Penicillum art. 
Tidigare var det enbart känt att en bakterieart 
kunde producera den. 

– Om vi ska lyckas med att framställa ny 
antibiotika från mikrosvampar måste vi bli 
bättre på att hitta fler typer av svampar och 
vi måste bli bättre på att extrahera och odla 
dem i laboratoriemiljön. 

En stor utmaning under projektets gång 
har varit att återskapa mikrosvamparnas 
naturliga förhållanden i ett laboratorium. Ett 
jordprov innehåller tusentals organismer och 
det är bara en liten del av de insamlade svam- 
parna som faktiskt går att odla och föröka. 

– Det är så många parametrar att ta hänsyn 
till som solljus, temperatur, pH, näring och 
konkurrerande mikroorganismer. Vi odlade 
två organismer i samma rör och hade redan 
där svårigheter med att styra och upprepa 
experimentet. Faktum är att vi, vid ett sam- 
odlingsförsök såg att svampen överlevde medan 
bakterier dog och där fanns en jättetopp i ett 
kromatogram som tydde på någon typ av 
substans som svampen hade producerat. Men 
jag lyckades aldrig upprepa försöket trots 
flera månaders arbete, förklarar Stefan Svahn. 

BäTTre diagNOsTik av iNvasiv aspergiLLOs
Hans forskning omfattar till en viss del även 
en ny diagnostisk metod för invasiv aspergillos 
som är ett ökande problem och drabbar 
främst patienter med nedsatt immunförsvar. 
Tanken är att detektion av gliotoxin i lung- toxinet som  A.fumigates använder mot bakterier är så starkt att det inte kan användas i ett läkemedel. 

stefan svahn
letar efter nya antibiotika i extrema miljöer.   

penicillium
Stefan Svahn 

upptäckte att 

Penicillium 

nalgiovense Laxa 

producerar en 

antimykotisk 

substans. Sedan 

tidigare är det 

känt att samma 

substans 

produceras av  

en bakterieart.

vätskan hos dessa patienter ska kunna 
kopplas till sjukdomen. 

– Vi använder Aspergillus fumigates i våra 
försök och när den invaderar lungorna så 
utvecklar den hyfer och producerar gliotoxin 
som förstör lugnvävnaden. Om gliotoxin eller 
andra metaboliter som vi inte känner till än 
skulle kunna användas som fingeravtryck för 
infektionen skulle det vara till stor hjälp vid 
diagnos. 

Idag kan diagnostiken av invasiv aspergillos 
bestå av allt från odlingar av lungvätskan, 
PCR-analys, antigenanalyser och datorto- 
mografi. Den största vinsten med att använda 
gliotoxin för att påvisa Aspergillusinfektioner 
vore själva analystiden. 
– Det kommer säkert att kunna vara till stor 
nytta eftersom analyser med modern mass-
spektrometri och vätskekromatografi har hög 
känslighet och kan vara väldigt specifika. 
Dessutom tar det mindre än sex timmar från 
det att man tar provet till att man har ett 
svar i handen, säger Stefan Svahn. 

Tema aNTiBiOTika
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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 har sedan starten 1973 levererat diagnostika och instrument till laboratorier på sjukhus, 
universitet och läkemedelsindustri i Skandinavien.  Sigma laborzentrifugen GmbH har sedan  

1975 tillverkat innovativa kvalitetscentrifuger i tyska Osterode am Harz.   

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

Från stor till liten ...
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nya möjligheter med maldI-tof
Införandet av MALDI-TOF har revolutionerat artidentifieringen  
av bakterier. Snabbare svar och hög användarvänlighet är några av 
fördelarna med tekniken. Därför har man även börjat utforska  
möjligheten att använda den vid resistensbestämning av bakterier. 
text: Jasenka Dobric

rtidentifieringen av bakterier 
har hittills varit en ganska 
långsam process som ofta 
har fått ske över natt. Med 
MALDI-TOF har den tiden 
förkortats avsevärt och  
numera sker artidentifie-

ringen av de flesta bakterier på  
bara några minuter. Men idén  
om att bakteriers resistensmönster 
kan bestämmas lika snabbt som 
själva typningen börjar locka allt 
fler och redan idag finns det ett 
flertal tekniker som testas.

vågA ExpERImENTERA
Just nu arbetar Åsa Johansson med att summera 
resultat från två utbrott som de har följt orsakade av 
vankomycinresistenta enterokocker, VRE, respektive 
Clostridium difficile. I ett annat pågående projekt tittar 
hon på halspatogenen Fusobacterium necrophorum för 
att se om det går att skilja de invasiva subtyperna från 
de övriga. Och hon önskar att fler kunde inse lättheten 
med att jobba med ett instrument utanför rutinarbetet.  

– Det gäller att våga ta det klivet och våga tänka lite 
långsökt ibland. Det behöver absolut inte vara stora 
strukturerade studier som landar i någonting utan det 
handlar väldigt mycket om erfarenheten som alla 
bygger upp genom att jobba med sitt instrument. 
Finns det exempelvis ett samband mellan S. aureus-
stammarna hos barnen på neonatalavdelningen, eller 
är det samma S.epidermidis som dyker upp hos 
patienten med återkommande höftprotes-infektioner? 

De nya möjligheterna som MALDI-TOF öppnar 
upp för ställer även en del krav på biomedicinska 
analytikers kompetens. Just masspektrometri är ett 
område där kompetensen kan saknas på många klinisk 
mikrobiologiska laboratorier idag. 
– Det kan vara ett stort hinder och vi kommer kanske 
att ha behov av att anställa personal med annan bak- 
grund eller att man säkrar kompetensen med hjälp av 
utbildningar där man fokuserar på masspektrometri 
och statistik.

a

”dRömScENARIOT äR mINSTA  
möjlIgA ANSTRäNgNINg Och mESTA  

möjlIgA INfORmATION.”

mALDI-TOF 
matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time Of Flight

Analystekniken hos MALDI –TOF bygger på masspektrometri som används för  
bestämning av molekylmassor och molekylstrukturer genom att molekyler separeras  
från varandra utifrån deras förhållande mellan massa och laddning. 

INSTRUMENTET BESTåR AV TRE DELAR:
1. Jonkälla där jonbildning sker
2. Massanalysator där jonseparering sker
3. Detektor där jondetektion sker

Så FUNGERAR INSTRUMENTET:
•	 Bakterien	joniseras	och	delas	upp	i	mindre	fragment	med	hjälp	av	laser.		
•	 Partiklarna	accelereras	i	ett	elektriskt	fält	så	att	de	får	rörelseenergi.	
•	 Deras	hastighet	kommer	därefter	att	bara	vara	beroende	av	partiklarnas	 

massa/laddningsförhållande.
•	 Partiklarna	hamnar	sedan	i	ett	fältfritt	område	för	att	slutligen	nå	detektorn.	
•	 De	lättaste	jonerna	kommer	fram	först	eftersom	de	har	en	högre	hastighet	än	de	tyngre	

vid en given rörelseenergi. Denna tidsskillnad mäts av detektorn. För att undvika 
kollision mellan de joniserade molekylerna och luftmolekyler så är alla  
masspektrometrar utrustade med ett vakuumsystem. 

•	 Masspektrum	är	resultatgrafen	över	mängden	av	varje	jonvikt.	

Tema aNTiBiOTika

åsa Johansson
vill uppmana alla biomedicinska analytiker att  

våga experimentera med sitt instrument och våga  
tänka lite långsökt ibland. 

Foto: Sam
uel W

estergren

För två år sedan tog Växjö initiativet till att starta ett 
MALDI-TOF nätverk för kliniska laboratorier med 
årliga träffar. Tanken är att nätverket ska utgöra en 
naturlig plattform för kunskapsutbyte mellan personal 

som arbetar med instrumentet. I framtiden hoppas 
Åsa Johansson på mer omfattande samarbeten mellan 
sjukhusen i form av multicenterstudier där man 
exempelvis följer utbrott och jobbar med epidemiolo-
gisk typning. 

– Där kan vi verkligen utnyttja MALDI-TOF och 
jag hoppas att vi samarbetar i större utsträckning och 
nyttjar gemensam kunskap inom området. 

– Drömscenariot är minsta möjliga 
ansträngning och mesta möjliga  
information. Artidentifikation är 
nu en validerad metod men man 
blir väldigt nyfiken på om man  
kan få mer information från  
instrumentet än bara det, säger  
Åsa Johansson, leg. biomedicinsk 
analytiker och biträdande verk- 
samhetschef på Klinisk mikro- 
biologi i Växjö. 

Intresset för instrumentet och 
dess möjligheter hade hon redan 
innan det fanns på något kliniskt 
laboratorium i Sverige. Idag har hon 
flera vetenskapliga publikationer i 
ämnet och flera pågående projekt 
där hon bland annat testar att 
använda MALDI-TOF vid resi- 
stensbestämning av bakterier.

I nuläget finns det flera olika sätt 
att använda instrumentet för snabb 
detektion av antibiotikaresistens hos 
bakterier men än så länge befinner 
sig de flesta metoderna på forsk-
ningsstadiet. 

– Personligen så tror jag att disk- 
diffusion är en svårslagen metod. 
Den är enkel, billig, validerad och 
du har möjligheten att detektera 
begynnande resistens hos bakterier 
visuellt. 

vAd TROR du BlIR mAldI-TOfS  
ROll vId RESISTENSBESTämNINg  
Av BAKTERIER? 
– Om jag får spekulera fritt så tror 
jag att det gäller att hitta ett område 
där instrumentet på ett seriöst sätt 
kan konkurrera med lappdiffusion 
och som jag ser det så ligger det väl- 
digt långt i framtiden. Det är väldigt 
många saker som komplicerar det 
fina flödet man har idag. Använ- 
darvänliga moduler måste tas fram 
och metoderna måste valideras. Jag 
är mer frestad att se på MALDI-TOF 
som ett komplement vid tillfällig-
heter där vi behöver vara extra 
snabba som exempelvis vid miss-
tanke om ett utbrott av en resistent 
stam på en sjukhusavdelning. Med 
MALDI-TOF skulle vi snabbt kunna 
verifiera det. Det kanske också kan 
finnas ett tomrum att fylla när det 
gäller anaeroba bakterier där vi idag 
saknar en fungerande diskdiffusion-
metod och användning av E-tester 
är osäkert.  

– Men att resistensbestämma samt- 
liga fynd på en mikrobiologisk av- 
delning idag skulle innebära väldigt 
mycket mer laborativt arbete jämfört 
med flödet man får med diskdiffusion.  
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SuBTypNINg Av STAphylOcOccuS AuREuS 
Idén om att MALDI-TOF kan skilja mellan meticillinkänsliga och 
resistenta S. aureus-stammar genom specifika skillnader i spektrum har 
testats av flera forskarlag. Även försök att särskilja vanB positiva E. 
faecium från andra Enterococcus – stammar har gjorts. En av svårigheterna 
med subtypning är att kunna hitta specifika toppar i spektrumet hos de 
resistenta bakterierna som är tillämpbara globalt. 

– Tittar man på publikationer där man har lyckats identifiera en topp 
som talar för VRE verkar det funka just på den VRE-klonen som cirkulerar 
på just det sjukhuset. Det blir som ett lokalt signum som inte går att 
använda i andra länder. Däremot kan man nyttja den informationen i 
smittspårning vid utbrott lokalt på ett sjukhus. Men det är ingenting som 
kan användas i andra länder och som kan byggas in i mjukvaran som alla 
kan använda, säger Åsa Johansson.  

Ett exempel där denna metod däremot har visat sig fungera är vid 
karbapenemresistenta B. fraglilis. Stammar med cfiA-genen går att skilja 
från de övriga med hjälp av subtypning. 

Meticillinresistenta stafylokocker, MRSA, sprids framförallt inom och mellan olika vårdinrättningar och är idag en av de 
största utmaningar hälso-och sjukvården har runt om i världen. De senaste åren har också samhällsförvärvad smitta 
blivit allt vanligare.

ISOTOpmäRKNINg 
Med denna metod använder man 
sig av isotopmärkta näringsämnen  
i buljongen för att kunna detektera 
om bakterier, inkuberade med 
antibiotika, kan växa och föröka sig. 

– Grundtanken är väldigt in- 
tressant men har inte slagit igenom 
riktigt. Det finns svårigheter med 
att alltid ha specialbuljonger med 
isotoper. Men nyligen presentera-
des en ny variant som är ganska lik 
isotopmetoden och bygger på att 
man bara tittar på bakteriernas 
överlevnad i buljong samt hur snabba 
de är på att växa i den. Då kan 
man se det med hjälp av specifika 
toppar och detta är mycket lättare 
att tolka än de resultat man får 
med isotopinmärkningen. Det tror 
jag mycket mer på plus att där kan 
du använda vilken buljong du vill. 
Just nu testar jag resistensen hos 
anaeroba bakterier med denna 
metod och försöker se när och  
i vilken buljong bakterier växer 
mest optimalt, säger Åsa Johansson.

lycKAdE föRSöK mEd KARBApENEmASAKTIvITET hOS BAcTEROIdES fRAgIlIS  
Studier gjorda i Växjö visar att det är möjligt att på mindre än tre 
timmar detektera och verifiera produktionen av karbapenemas hos 
Bacteroides fragilis i positiva blododlingar med hjälp av MALDI-TOF.

I ett första steg kunde man särskilja B. fragilis stammar som är 
bärare av cfiA-genen med hjälp av skillnader i masspektrum.

Aktiviteten av karbapenemas-enzymet verifierades med hydrolys-
analys där nedbrytningen av antibiotika undersöktes med MALDI-TOF. 

– Påvisning av enzymaktivitet har visat sig fungera väldigt bra. Man 
tittar oftast på karbapenemer och detekterar nedbruten eller intakt 
antibiotika. Jag har gjort många försök med ertapenem och det blir 
oftast väldigt fina och tydliga spektrum för det är rena lösningar man 
undersöker. Metoden är också pålitlig och väldigt lätt laborativt. 
Mjukvaran som hjälper att tolka spektrumet bekräftar känslighet eller 
resistens hos bakterier, säger Åsa Johansson.

Denna metod har också visat sig fungera utmärkt med Acinetobacter, 
P. aeruginosa, K. pneumoniae och E.coli. K. pneumoniae karbapenemas 
(KPC) hydrolyserar all ertapenem på en kvart medan bakterier som 
producerar metallo-betalaktamaser (MBL) behöver upp till två 
timmar för nedbrytningen. 

B. fragilis är den vanligaste aneroba patogenen hos människor och ses ofta i samband med sepsis och abscess- 
bildning. Karbepenemresistens hos denna art är ett växande problem och kan kopplas till förekomsten av cfiA-
genen som kodar för klass B metallo-betalaktamaser.  

Karbapenemer som imipenem och meropenem är en av de viktigaste antibiotikaklasserna inom slutenvården. 
Karbapenemresistenta bakterier producerar enzym som kan bryta ned denna antibiotikaklass.  

Tema aNTiBiOTika
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gemensam europeisk metod garanterar  
rätt antibiotikabehandling

Den europeiska lappdiffusionsmetoden för resistensbestämning som  
används på de flesta mikrobiologiska laboratorier utvecklades i Växjö. 

Det är också där, på EUCAST:s referenslaboratorium som nya  
brytpunkter tas fram och justeras. Fördelarna med en gemensam metod 
är många och förutom rätt antibiotikabehandling för patienterna har 

det blivit enkelt att följa resistensutvecklingen. 
text: Jasenka Dobric

ram till 2009, då flera olika lappdiffusionsmetoder 
användes på mikrobiologiska laboratorier kunde 
samma bakteriestam vara både känslig och 
resistent mot ett visst antibiotikum. Det var 
anledningen till att allt fler laboratorier i Europa 
började efterfråga en gemensam standardiserad 
metod för lappdiffusion. 

– Det kan fortfarande vara så att en stam kan vara 
resistent i Europa och känslig i USA. När vi började ut- 
veckla metoden var tanken att vi skulle försöka vara så 
lika den amerikanska metoden som möjligt för att vi 
skulle kunna jämföra rådata. Och för de flesta organis-
merna använder vi också exakt samma metod men ideo- 
logierna i hur man sätter brytpunkter för ett antibiotikum 
skiljer sig. I USA tillåter man läkemedelsindustrin att 
vara med i den processen medan vi inte gör det i 

Europa, förklarar Erika Matuschek, mikrobiolog och 
Fil. Dr. på EUCAST referenslaboratorium i Växjö.    

EUCAST, The European Committee on Anti- 
microbial Susceptibility Testing, är en vetenskaplig 
organisation som arbetar med metoder och tolknings-
kriterier för resistensbestämning. Referenslaboratoriet 
finns på avdelningen för klinisk mikrobiologi i Växjö 
där allt utvecklingsarbete samt justering och framtagning 
av nya brytpunkter sker. 

– Fler och fler länder globalt sett börjar titta åt vårt 
håll. Vi är en välfungerande organisation med snabba 
beslutsprocesser och våra metoder och kriterier finns 
tillgängliga för alla. Australien, som hittills har använt 
den amerikanska metoden, är på väg att byta till 
EUCAST:s metod och Kanada och Sydafrika är också 
intresserade. Oftast är det ett nationellt beslut där 

•	 Sverige	var	först	med	att	övergå	
till EUCAST:s lappdiffusions-
metod. Avdelningen för Klinisk 
mikrobiologi i Växjö var det 
första laboratoriet som övergick 
till EUCAST-metoden. 

•	 Utvecklingen	av	den	standar- 
diserade lappdiffusionsmodellen 
gjordes i Växjö där även alla 
brytpunkter togs fram. 

•	 MIC	–	Minimum	Inhibitory	 
Concentration – är referens- 
metod för resistensbestämning. 
De gemensamma MIC-bryt- 
punkterna är framtagna av 
EUCAST. 

•	 Arbetet	på	utvecklingslabora-
toriet finansieras av ESCMID 
(European Society of Clinical 
Microbiology and Infectious 
Diseases).

erika Matuschek tillsamman med kollegorna Jenny Åhman och Stina bengtsson på eUCaSt:s referenslaboratorium i Växjö.

Tema aNTiBiOTika man enas om gemensam strategi och rekommenderar 
en metod men man kan inte tvinga laboratorier att 
använda en viss metod, förklarar Erika Matuschek.

UTveckLiNgsarBeTeT av LappdiffUsiONsmeTOdeN 
Utvecklingsarbetet är ständigt pågående på EUCAST:s 
referenslaboratorium. Just nu arbetar man med att ta fram 
brytpunkter för aerokocker som allt oftare ses i urinodlingar.    

– Vi tittar även på andra Haemophilus-liknande orga- 
nismer som det inte går att använda Haemophilus bryt- 
punkter för och vi försöker se om vi kan få en tillför-
litlig metod för snabbväxande anaerober för lappdiffusion. 
Nu har vi bara MIC-brytpunkter för dessa. 

De nya resistensmekanismer som dyker upp är också 
någonting som organisationen arbetar aktivt med. 
Och där gäller det att hålla jämna steg med bakterier. 

– Vi försöker att hela tiden pressa systemet och testa 
hur väl metoden fungerar för olika organismer med 
nya resistensmekanismer. Sedan kan det finnas antibio- 
tikapreparat som till exempel bara används i Frankrike 
och ingen annanstans i världen. De brytpunkterna tar 
vi också fram, så dels försöker vi förbättra de befintliga 
metoderna vi redan har och dels titta på nya organismer 
som inte har några brytpunkter, säger Erika Matuschek.

Det händer ibland att de befintliga zonbrytpunkterna 
justeras med en till två millimeter men oftast rör det sig 
om nya brytpunkter för antibiotika som inte har funnits 
innan, en process som kan ta mellan ett och två år.

LappdiffUsiON är eN kOsTNadseffekTiv meTOd 
Metoden är kostnadseffektiv jämfört med MIC –  
bestämning (Minimum Inhibitory Concentration) 
och kompletterar på ett bra sätt artidentifieringen 
med MALDI-TOF som allt fler laboratorier använder.

– Numera behöver man inte längre ett automatiserat 
system för artidentifieringen för det fixar MALDI-
TOF både bättre och snabbare. Så att kombinera 
lappdiffusion med MALDI-TOF blir mer attraktivt.

En annan stor fördel med metoden är att det är 
möjligt att upptäcka låggradig resistens hos bakterier. 

– Metoden är mer känslig än MIC-värden och mellan 
dessa kan det skilja tre millimeter översatt till lappdif-
fusion. För att hitta karbapenemas-producerande Entero- 
bacteriaceae till exempel så är lappdiffusion bättre än 
MIC-bestämning vilket också EUCAST rekommen-
derar. Den är också bäst på att hitta MRSA. 

Å andra sidan är nackdelen med lappdiffusion den 
långa inkuberingstiden. I standardmetoden ska man 
vänta i 16 till 20 timmar men det finns en del försök 
gjorda som visar att tiden kan kortas till 6 timmar för 
många bakterier som växer snabbt. 

– Där finns en jättestor efterfrågan så förmodligen 
kommer vi att publicera en enklare standardiserad 
variant av snabbmetoden också. Många vill ha en 
billig metod men där man får snabbare svar, säger 
Erika Matuschek.

aLLT fLer LäNder i eUrOpa väLJer aTT  
aNväNda eUcasT:s  LappdiffUsiONsmeTOd  
för resisTeNsBesTämNiNg av BakTerier.

adOpTiON Of The eUcasT disk diffUsiON meThOd, aUgUsT 2014

% LaBOraTOries
• >50% 
• 10-50% 
• <10%
• No information

Countries not on this map:

• Australia

• Iceland

• Israel

• South Africa

• USA

f

Foto: Hans runesson
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eQUaLis

mETIcIllINRESISTENTA  
STAphylOcOccuS AuREuS (mRSA) 
MRSA är en bakterie av typen gula 
stafylokocker som är motstånds-
kraftig mot meticillin och penicil-
liner inom gruppen isoxazolylpeni-
cilliner. Vid infektioner orsakade 
av MRSA är det nödvändigt att 
använda andra typer av antibiotika, 
som ofta har fler biverkningar och 
är betydligt dyrare. Infektion med 
MRSA är enligt smittskyddslagen 
en allmänfarlig sjukdom och skall 
anmälas till smittskyddsläkaren i 
landstinget och till Folkhälsomyn-
digheten. Infektioner sprids mellan 
patienter och personal inom vård- 
inrättningar och orsakar så kallade 
vårdrelaterade infektioner, som utgör 
ett stort vårdhygieniska problem, 
ett problem som försvåras av att 
många är symptomlösa bärare. 

Equalis har sedan 2007 haft 
kvalitetssäkringsprogrammet MRSA. 
Varje utskick består av en panel med 
fem simulerade prover (frystorkade 
kulturer) för detektion och identi-
fiering av MRSA med molekylär-
biologisk och/eller fenotypisk iden- 
tifiering (odling). Proverna inne- 
håller olika koncentrationer av MRSA 
och en bakgrundsflora av bland annat 
olika typer av stafylokocker. Avsikten 
med utskicken är också att testa hela 
analyskedjan, inklusive buljongan-
rikning och PCR-metodernas kän- 
slighet, fram till slutresultatet.

År 2007 klarade 65% av de del- 
tagande laboratorierna att detektera 
MRSA mecA vid nivån 104 CFU/
mL, medan 100% av deltagarna 

klarade samma nivå 2010. Förra 
året klarade 75% av deltagarna att 
detektera en lägre koncentration av 
MRSA (mecA 103 CFU/mL), så en 
klar förbättring har skett under 
dessa år.

I det senaste utskicket hade vi med 
en utmaning, då vi i ett av proverna 
hade tillsatt en MRSA mecC vid 
nivån 104 CFU/mL, som dessvärre 
endast 30% av laboratorierna lycka- 
des detektera. Utskicket visade att 
rutinerna avseende detektion av 
MRSA mecC behöver ses över på 
de flesta laboratorier. Det är cirka 
23 laboratorier som deltar och årets 
utskick kommer att skickas ut i 
början av december.

EquAlIS NyhETSBREv
I början av sommaren skickade vi 
ut Equalis första nyhetsbrev och det 
har hunnit bli ett par stycken till. 
Nyhetsbrevet, som skickas ut flera 
gånger per år, innehåller inbjud-
ningar till våra användarmöten, 
information om nya och ändrade 
kvalitetssäkringsprogram, rekom-
mendationer och riktlinjer, infor-
mation om publikationer av nya 
SKUP-rapporter samt andra aktuella 
nyheter hos Equalis. 

Viktigt att notera är att nyhets-
brevet endast skickas till dem som 
anmäler sitt intresse på Equalis webb- 
plats, under fliken Nyhetsbrev. 

SKup
Skandinavisk utprövning av 
laboratorieutrustning för primär-
vården är en oberoende organisation 

Då Laboratoriet nr. 4 har tema är antibiotika 
vill vi på Equalis passa på att berätta lite om  
vårt kvalitetssäkringsprogram för MRSA.

Om eQUaLis
Equalis är ständigt engagerade i olika kvalitetshöjande 
projekt som alla strävar mot ett gemensamt mål; att 
förbättra kvaliteten på undersökningar och resultat  
inom hälso- och sjukvård. 
All ny information och anmälningsblanketter till samtliga 
program finns på www.equalis.se.

som testar patientnära laboratorie-
utrustning med avseende på analy-
tisk kvalitet och användarvänlighet. 
Organisationen har medarbetare 
från Norge, Danmark och Sverige. 
I Sverige är det Equalis som tillhanda- 
håller personal; Gunnar Nordin 
(VD, Equalis) sitter i SKUPs styr- 
grupp och Elisabet Eriksson Boija 
är SKUP-koordinator. På SKUPs 
webbplats www.skup.nu finns 
publicerade rapporter på engelska. 
Under fliken Evaluations results 
finns summaries for users, där kan 
ni finna lättlästa sammanfattningar 
på svenska. 

Den senaste rapporten som 
publicerades var för egenmätaren 
Accu-Chek Aviva, som funnits på 
marknaden ett tag, men där till- 
verkaren nu ändrat kemin i test-
stickan så att analysen är maltos- 
oberoende. Du är varmt välkommen 
att läsa rapporten. Har du frågor 
om SKUP eller våra utprövningar, 
eller är ditt laboratorium intresserad 
av att vara utprövningslaboratorium? 
Hör av dig till Elisabet på elisabet.
eriksson.boija@equalis.se eller 
018-490 31 44.

ANväNdARmöTEN I höST
Glöm inte bort att anmäla er till 
våra intressanta användarmöten!  
De höstmöten där anmälningstiden 
ännu inte gått ut är: allmän klinisk 
kemi och molekylärdiagnostik 10 -11 
november samt nuklearmedicin  
18 november. 

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

ÖGONAKUTEN

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.

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

Bevisat mer effektiv än 

koksaltlösning vid stänk 

från syror och alkalier

14-2828tl-Cederroth_EyeWash_202x267.indd   1 2014-09-17   15:54
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EgEN yRKESKATEgORI föR BIOmEdIcINSK  
ANAlyTIKER på STudERA.Nu 
Fram till nu har biomedicinska analytiker saknats på 
listan inom området ”Medicin, vård och hälsa” på webb- 
sidan studera.nu, där både apotekare, sjuksköterskor och 
läkare finns representerade. Hemsidebesökarna som sökte 
bland landets utbildningar kunde hitta biomedicinsk 
analytikerprogrammet under kategorin biomedicin till- 
sammans med bland annat biomedicinprogrammet.

Med tanke på att det råder stor brist på biomedicinska 
analytiker ville IBL att yrket även skulle presenteras 
med en egen yrkeskategori under ”Medicin, vård och 
hälsa” för att förtydliga skillnaden mellan biomedicinsk 
analytiker – och biomedicinprogrammet. 

– Förhoppningsvis leder det till att fler avgångselever 
upptäcker och söker utbildningen, säger Tanja Wijkmark, 
leg. biomedicinsk analytiker och kanslisamordnare på 
IBL som lyfte problematiken hos studera.nu.  

håll uTKIK EfTER ETIK- 
mATERIAlET föR  
BIOmEdIcINSKA ANAlyTIKER 
Etiskt arbetsmaterial för biome-
dicinska analytiker som IBL till- 
sammans med Vårdförbundet har 
tagit fram är nu på väg till ett stort 
antal arbetsplatser i hela Sverige. 

Materialet kan användas enskilt 
eller i grupp på olika sätt och 
består av två delar – en folder med 
verktyg för etisk reflektion och 
idébank för hur man kan arbeta 
med etik på arbetsplatsen samt 
en separat kortlek med etiska 
dilemman från laboratoriemedi-
cin och klinisk fysiologi.

Alla biomedicinska analytiker, 
både inom vården och andra 
verksamheter kan använda 
materialet för att regelbundet 
reflektera över sitt yrkesutövande 
och sig själv som yrkesutövare. 

För mer inFormation kontakta 

Anne Berndt  
anne.berndt@vardforbundet.se 
eller Tanja Wijkmark  
tanja.wijkmark@ibl-inst.se

på IBl:S AgENdA 
Som medarrangörer av det Nord-
iska mötet i klinisk kemi som hölls 
i september i Göteborg har IBL 
varit engagerade i utformning av 
flera av programmets sessioner.  

.......

IBL: s ordförande Agneta Colliander 
deltog i utbildningsnätverkets möte. 
Nätverket består av alla lärosäten som 
utbildar biomedicinska analytiker 
och under mötet diskuterades fram- 
tidens kompetensbehov hos biome-
dicinska analytiker. Hur väl matchar 
dagens grundutbildningar kompe-
tensbehovet hos verksamheter i för-
ändring? Nästa möte kommer utbild- 
ningsnätverket att hålla i samband 
med Diagnostikforum i Jönköping 
den 16 oktober. 

.......

I början av september samlades IBL:s 
styrelse för två strategidagar där frågor 
som rör styrelsens interna och externa 
arbete diskuterades. En översyn av 
organisationens kommunikation 
kommet att göras. Den ska resultera 
i en förbättrad och förstärkt kommu- 
nikation med medlemmar både via 
webben, sociala medier och tidningen 
Laboratoriet.

Styrelsen beslutade att Diagnostik- 
forum kommer att arrangeras vart- 
annat år framöver. Kursutbudet 
kommer att utökas nästa år och 
2016 är Diagnostikforum tillbaka.   

Tanja Wijkmark, kanslisamordnare 
och verksamhetsutvecklare på IBL 
höll en presentation om vidareut-
bildning inom patologi för biome-
dicinska analytiker på Cellabveckan. 

.......

År 2015 kommer Riksföreningen för 
klinisk kemi och transfusionsmedicin 
att ombildas till en sektion i IBL. 
Under Diagnostikforum i Jönköping 
den 14-16 oktober möts fören- 
ingarnas styrelser för att diskutera 
hur samarbetet kommer att se ut. 
Ett samarbetsavtal kommer att 
presenteras i samband med  
Diagnostikforum.   

.......

Biomedicinska analytiker Annette 
Lundberg, Klinisk kemi och Trans- 
fusionsmedicin, Länssjukhuset Kal-
mar och Anna Romgård, Klinisk 
kemi, Universitetssjukhuset i Lund 
har tilldelats IBL:s resestipendium 
om vardera 3000 kr för deltagande 
på Diagnostikforum i Jönköping, 
den 14-16 oktober. 

.......

Tillsammans med Vårdförbundet 
fortsätter IBL att arbeta för inrät-
tande av akademisk specialisttjänst-
göring-AST för biomedicinska ana- 
lytiker. AST är en typ av utbildnings- 
tjänst och ger akademisk examen 
på avancerad nivå samt en skyddad 
specialistbeteckning. Två landsting, 
Kalmar och Västerbotten har redan 
infört AST för sjuksköterskor. 

dags att nominera årets  
biomedicinska analytiker 2014
Kanske har du mött en kollega på en kongress, en ut- 
bildning eller på din arbetsplats, som du tycker har 
gjort något extra berömvärt och som är värd att upp- 
märksammas och få känna uppskattning. Det kan ha 
varit något som är till nytta för patienter eller på arbets- 
platsen eller inom forskning. Eller så var det något som är 
till nytta för professionen eller som du har glädje av själv. 
Kanske är det någon som ni pratar om vid fikapausen. 
Varför inte nominera till Årets biomedicinska analytiker?

För mer information om nomineringskriterier www.ibl-inst.se
Nomineringen ska skickas till IBL senast den 31 december.
IBL:s styrelse utgör jury. Juryns beslut kan inte överklagas. I de fall nominerande/nomi-
nerade medlemmar ingår i styrelsen vid tiden för beslut ska personen/personerna i fråga 
ej ingå i beslutsprocessen. 

KONTAKTA  
IBl:S KANSlI

medLemssidOr europa – EPBS som är den europeiska organisationen för biomedicinska analytiker sätter professionen  
i fokus under en endagskonferens i Dublin i oktober – Diagnostic Partner- Concept to Reality. Både 
i Danmark och i Norge pågår det flera projekt där kompetensen hos biomedicinska analytiker används 
utanför laboratorier och i samarbete med andra professioner för bästa möjliga vård av patienter. 
Möjligheterna till europeiska masterutbildingar för biomedicinska analytiker kommer också att tas upp.
Globalt – Den internationella organisationen för biomedicinska analytiker, IFBLS, anordnar i oktober 
den 31:a världskongressen för biomedicinska analytiker i Taipei, Taiwan. 

TEl: 08-24 01 30 
måNdAgAR Och ONSdAgAR mEllAN KlOcKAN 10.00-12.00
E-pOST: KANSlI@IBl-INST.SE

på  gåNg!

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

www.naturvetarna.se

Diagnostikforum

Johan Runesson, karriärrådgivare 
och Anette Andsten, ombudsman, 
finns på plats.

Naturvetarna är stolt huvud-
sponsor! Kom och prata  
arbetsvillkor, karriär och  
lön med våra rådgivare. 

Vi ses på

Lyfte r 
Natu rvetar e



laboratoriet  Nr 4 • 201430 laboratoriet  Nr 4 • 2014 31

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

pROTOzOER Och hElmINThER
TId två 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 parasitemi samt få viss kunskap om malarias livscykel, sjukdomsbild och epidemiologi.

KuRSlEdARE Jessica Ögren & samir Kawash
dATum 12–13 november
plATS sahlgrenska universitetssjukhus
ANTAl dElTAgARE ca 10. som deltagare kan du välja att gå  
en eller båda delkurser.  
pRIS 6 400 kr. medlem i IBl 5 500 kr.

sista anmälningsdag är 18 oktober.

”INTe bARA eTT STIcK”– PROvTAGNINGSKuRS 
meD HuvuDSAKLIG INRIKTNING På bARN
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 smärtlindring, 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 material 
som kan användas vid barnprovtagning.

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

NmL  
cONgress 2015 
Nordisk kongress för biome-
dicinska analytiker kommer 
att hållas i Reykjavik, Island, 
4–6 juni 2015.

kUrser

Foto: Karolinska  

Universitetssjukhuset

Foto: Folkhälsomyndigheten

kONTakTa Oss gärNa Om dU 
har öNskemåL Om kUrser  
kUrser@iBL-iNsT.se

vId  
fRågOR 
 
Kontakta oss på
kurser@ibl-inst.se
08-24 01 30

KURSLEDARE Riittaleena Korkeavuori-Kvarnström och Gunnel Sandqvist
DATUM 25–26 november
PLATS Huddinge Universitetssjukhus (Flemingsberg), Stockholm
ANTAL DELTAGARE Max 20 deltagare
PRIS 5 900 kr. Medlem i IBL 5 100 kr

Sista anmälningsdag är 30 oktober. OBS! Begränsat antal platser.

Bio-Rad Laboratories I M M U N O H E M A T O L O G Y

IH-500
The Perfect Move

•  IH-500 is an innovative system that operates using 6-axis robot technology.

•  Bio-Rad is the first company to introduce such technology in immunohematology testing.

•  The fully-integrated, 6-axis, robotic transport arm offers new possibilities in sample and reagent 
handling throughout the process. Ultimately, results are delivered faster.

•  Full freedom of movement of the robot arm further reduces manual hands-on time.

•  This robust, secure and recognized technology is also maintenance free. 

•  IH-500 fully meets the requirements of the modern immunohematology laboratory.

Distributed in Scandinavia by LABEX • www.labex.com

The Complete Solution for Safe Transfusion

2014_08_IH 500_PERFECT MOVE_EN A4 LABEX V1.indd   1 18/09/2014   10:19
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associerade företagsmedlemmar
vill du veta mer om Associerat företagsmedlemskap?  
Kontakta kansli@ibl-inst.se

I nästa nummer av 

tema: patologi  •  Kommer: 8 december

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

eN dag på JOBBeT

hon företräder naturvetarnas intressen
Monica Fröjd har under sin karriär hunnit med att jobba inom  
både läkemedelsindustrin, diagnostikföretag och högskola. Och efter  
närmare åtta år på Klinisk immunologi bestämde hon sig för att  
byta laboratoriet mot förhandlingsbordet. 

07.00 Monica kommer till kontoret 
i Nacka och startar datorn. Arbets-
dagen börjar hon alltid med att läsa 
och svara på mejl. 

– Jag gillar att få starta i lugn 
och ro på morgonen när det är tyst 
i korridorerna, säger hon. 
08.00 Hennes uppdrag omfattar, 
förutom 
förhand-
lingar med 
arbets- 
givarna och 
rådgivning 
om löner 
och arbets-
villkor, även utbildningar. Just nu 
förbereder Monica styrelseutbild-
ningar för förtroendevalda inom 
landstingens lokala föreningar.

Under förmiddagarna blir det 
även en del samtal med medlemmar 
och de förtroendevalda.  

– De lokala föreningarna är väldigt 
viktiga för det fackliga arbetet. Jag kan 
fungera som bollplank och ge råd 
för agerande i olika situationer men 
det är de förtroendevalda som är 
bäst på det som händer lokalt och 
det är de som vet vad som är betydel- 
sefullt för medlemmarna på plats. 
10.30 Dags att förbereda inför de 
kommande medlemsmötena med 
dietister och sjukhusfysiker. Sjuk- 
husfysiker har bett Monica att 

prata om nyttan med att vara 
fackmedlem. 

– Jag kommer bland annat att 
prata om den ”svenska modellen” 
som bygger på ett samförståndsav-
tal mellan arbetsgivarnas- och 
arbetstagarnas organisationer som 
styr den svenska arbetsmarknaden, 

istället för 
regering och 
riksdag. Fack-
föreningarna 
har möjlighet 
att förhandla om 
allt som rör an- 
ställningsvillkor 

och anledningen till att kollektiv-
avtalsmodellen fungerar bra är att 
arbetsmarknadens parter traditio-
nellt sett är mycket starka. 
12.00 Lunch. Monica brukar ta en 
promenad i samband med lunchen 
och lämna kontoret för en stund. 
13.00 Medlemsjouren står på 
schemat. Två halvdagar i veckan 
svarar hon på frågor som rör allt 
från löner till uppsägningstid och 
avtal.
– Många som ringer är intresserade 
av lönestatisktiken för sin yrkes-
grupp. Men jag försöker leda bort 
samtalet från statistiken och utgå 
ifrån individen. Hur vill man ut- 
vecklas, vad kan man göra för att 
påverka sin lön och vad har man 

”ATT jOBBA SOm OmBudSmAN lIKNAR på
måNgA SäTT jOBBET SOm BIOmEdIcINSK

ANAlyTIKER på ETT lABORATORIum.

monica fröjd
BOR Kungsholmen, stockholm

ARBETE ombudsman på naturvetarna med ansvar för landsting 

uTBIldNINg läst till högskoleingenjör-analytisk kemi med  

miljöinriktning och leg. biomedicinsk analytiker. 

fRITId springa, bokklubb och träffa vänner.

Foto: Naturvetarna

att tillföra verksamheten är några 
av de sakerna som jag brukar ta 
upp i samband med lönesamtalen. 

Men lika ofta vill medlemmarna 
ha hjälp med att granska anställ-
ningsavtal på engelska eller så har man 
blivit illa behandlad på sin arbetslats. 
17.30 Monica lämna jobbmobilen 
på skrivbordet men datorn tar hon 
med sig hem ibland.

– Det händer att jag sitter någon 
timme extra hemma och svarar på 
mejl. Men att jobba som ombuds-
man liknar på många sätt jobbet 
som biomedicinsk analytiker på ett 
laboratorium. Du ställs inför massa 
utmaningar, du lär dig nya saker hela 
tiden och det är ett varierat jobb. 
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iBL kaLeNdariUm

KuRSER, möTEN Och KONfERENSER
2014
3–7 OKTOBER
iFBLS:s världskongress
Taipei, Taiwan

14–16 OKTOBER
Diagnostikforum 2014
Jönköping

16 OKTOBER
equalis användarmöte  
– transfusionsmedicin
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

16 OKTOBER
ePBS:s visionskonferens
Dublin

16–17 OKTOBER
equalis användarmöte  
– Patientnära analyser
Uppsala Konsert och Kongress, 
Uppsala

16–18 OKTOBER
ePBS-möte
Dublin

22 OKTOBER
equalis användarmöte   
– arbets- och lungfysiologi 
Klara Konferens, Stockholm

10–13 NOvEmBER
iBL-kurs ”kurs i parasitologi”  
– Del 1, Protozoer och helminiter 
& Del 2, malaria och andra 
blodparasiter
Sahlgrenska universitetssjukhus, 
Göteborg

10–11 NOvEmBER
equalis användarmöte  
– allmän klinisk kemi
Nova Park, Knivsta

10–11 NOvEmBER
equalis användarmöte  
– molekylärdiagnostik
Hotell Scandic Billingen,
Skövde

18 NOvEmBER
equalis användarmöte  
– nuklearmedicin
Klara Konferens, Stockholm

25–26 NOvEmBER
iBL-kurs ”inte bara ett stick” 
– Provtagning med huvudsaklig 
inriktning mot barn
Huddinge Universitetssjukhus, 
Stockholm

2015
27 jANuARI
equalis användarmöte  
– ekokardiografi
Plats: Ännu ej fastställt

18 mARS
equalis användarmöte  
– Fysiologisk kärldiagnostik
Plats: Ännu ej fastställt 

13–14 ApRIl
equalis användarmöte  
– Proteinanalyser
Plats: Ännu ej fastställt

4–6 juNI
nmL-kongress 
Reykjavik, Island

Mars Pro

Precisa
Serie 321 LT
Vågar med kvalitet och precision tillverkade i Schweiz
10 programmerbara  funktionsknappar
Internt självkalibreringssystem (SCS) som standard
Mycket användarvänliga och lätta att rengöra

Extremt säker klass II,  LAF-bänk
Med tre HEPA-filter teknologi
Maximal säkerhet för användare, prover och omgivningsmiljö
Trygghet när du arbetar med riskfyllda material, t.ex. cytostatika och virus
Lågenergi och låg ljudteknologi
ScanLaf – för säkerhet och bekvämlighet

Precisa

08-590 962 00     www.ninolab.se

Ninolab har sedan 1965 levererat laboratorieutrustning till svenska och danska laboratorier.   
Vi är specialister inom, värme, kyla, klimatkontroll, diskning, sterilisering, vägning, provberedning, kontroll, 
vatten, luftrening, renrum, bioteknik, inredning, projektering, helhetslösning och finansiering. 
Vi erbjuder dessutom service i egen regi. Kundanpassade lösningar för just ditt behov!

KNEp & KNåp
Denna gång finns det sju ord gömda med 
koppling till olika analysmaterial. Som vanligt 
får en vinnare bjuda sina kollegor på tårta.  
Skicka in lösningen senast den 13 november till 
laboratoriet@ibl-inst.se eller IBL, Knep & Knåp,  
Västberga allé 9, 8 tr., 126 30 Hägersten.

Vinnaren av knep & knåp i nr. 2  
Annika Andersson, Djursjukhuset Helsingborg,  
fick bjuda sina kollegor på tårta. 

Rätt svar på gissa bakterien: Mikroskopbild på Streptococcus pneumoniae 
(Pneumokocker) som är bland de vanligaste luftvägsbakterier och bildar  
karakteristiska kedjor. Bilden är tagen med ett Atomic Force Microscope.
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Diagen Sverige/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

Fästingburna sjukdomar
Unik detektion av:

Revolutionerande – först i världen! 
Multiplex PCR/ Automatiserad DNA-Flow
Hög sensitivitet och specificitet 
CE och IVD godkänd

Samtidig detektion av:
Borrelia
Anaplasma
Ehrlichia 
Rickettsia 
Bartonella 
Candidatus Neoehrlichia 
Coxiella
Francisella

POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 
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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 
 


