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LEDAREN

Har precis kommit hem från Malmö där jag var inbjuden för att prata på 
”LINUS-dagarna” om möjligheten för labbinstruktörerna att bilda ett 
nätverk eller sektion inom IBL, alternativt att bilda en egen formell 
förening. En mycket kompetent samling som under många år har arbetat 
med patientnära analyser och alla frågor som rör det området. Det beslut 
man tog var positivt och en kommitté tillsattes för att diskutera hur ett 

nätverk under IBL skulle kunna 
fungera och vilka för- och nack- 
delar som kan finnas. Slutgiltigt 
beslut ska fattas i samband med 
nästa års LINUS-dagar. Inom IBL 
ska vi givetvis också diskutera hur 
vi ska förhålla oss till fler sektioner 
och nätverk. Personligen tror jag 

att det är precis så vi måste utvecklas. Samla ”alla” biomedicinska analytiker 
under en gemensam organisation med många olika sektioner, nätverk och 
forum som kan ansvara för alla särintressen. 
 När det gäller labbinstruktörer/PNA-ansvariga ser jag dem som en 
naturlig diagnostisk partner i vården. Det är de som kommer att vara 
kopplingen mellan vårdenheter och laboratorier. Troligen behövs många 
fler i framtiden och våra yngre kollegor kommer att kunna räkna med  
att arbeta med det uppdraget. Många kommer också att behöva en  
del kompetenspåfyllnad för att bli säkrare i sin roll. En skräddarsydd 
specialistutbildning med inriktning mot PNA tror jag att många skulle 
ha ett behov av. Givetvis finns det i dag många PNA-ansvariga som  
har arbetat under lång tid och innehar därför en specialfunktion inom 
verksamheten. Men tiden går och snart är  
det våra generalister som ska axla dessa 
arbetsuppgifter och bör få chansen till att 
även utbildas på ett bra sätt för uppdraget.
 Strategidagarna har i år fokuserat på IBL:s 
framtida organisation och utveckling. Vår 
vision är en förening med flera olika under-
grupperingar. IBL ska verka för alla medlemmar. 
Vi kommer att försöka bilda sektioner för 
biomedicinska analytiker inom klinisk 
fysiologi och veterinärmedicin under året, 
utöver diskussionen med labbinstruktörerna.  
Våra viktigaste frågor är specialistutbildning,  
kursverksamhet samt att synliggöra yrket.

Ansvarig utgivare Agneta Colliander
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Post- och besöksadress  

Västberga allé 9, 8 tr. 126 30 Hägersten

Annonser Kontakta redaktionen

Tel 08-24 01 30

laboratoriet@ibl-inst.se

Plusgiro 19 29 48 – 8

Prenumerationspris 380kr/helår

Genomsnittlig upplaga 7 100 ex

ISSN 0345-697x

Grafisk form Jojo Form AB

Tryck Carlshamns Tryck & Media

Ordförande Agneta Colliander

agneta.colliander@regionorebrolan.se

Kanslisamordnare Tanja Wijkmark

tel 08-24 01 30, kansli@ibl-inst.se

Hemsida www.ibl-inst.se

Medlemstidningen Laboratoriet ges ut av yrkes- 

organisationen för biomedicinska analytiker, 

IBL. Den kommer ut fem gånger per år och 

är Sveriges största tidning för biomedicinska 

analytiker.   

Omslagsbild: HemoCue

Agneta Colliander, ordförande

Nr. 4 • September 2015 • Tidskrift för Biomedicinska analytiker

TEMA: PATIENTNÄRA ANALYSER

ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH  KVALITET MED ACKREDITERING   Sahlgrenska Universitetssjukhuset först i Sverige med att  ackreditera patientnära analyser

SKUP KAN PÅVERKA FÖR-SÄLJNINGEN AV PATIENTNÄRA UTRUSTNING I SKANDINAVIEN   Inom det nordiska samarbetsprojektet arbetar man med att ta fram opartisk information om patientnära instrument  

YRKETS HISTORIA  
Från laboratris till biomedicinsk  analytiker 

IBL:s vision – en förening med flera sektioner   

” Våra viktigaste frågor är  
specialistutbildning, kursverksamhet 

samt att synliggöra yrket”

9
9

D
E

S
I

G
N
  



LABORATORIET  Nr 4 • 20154 5LABORATORIET  Nr 4 • 2015

LABORATORIET Nr 4 • 2015

Ledaren 3

Vetenskap   6

Nytt och noterat 10

TEMA: Patientnära analyser 14

På IBL:s agenda 22

NML 2015 24

Kurser 29

Medlemssidor 30

Debatt 32

IBL kalendarium 34

INNEHÅLL

IBL:S ARBETE S. 26    

NORDISK KONGRESS PÅ ISLAND
Dansk kampanj - så marknadsför den 
danska yrkesorganisationen biomedi-
cinska analytiker och deras profession. 

TEMA: PATIENTNÄRA ANALYSER S. 16    

ÖKAD PATIENTSÄKERHET  
OCH KVALITET 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är 
först i Sverige med att ackreditera 
patientnära analyser.   

VETENSKAP S. 6      

SURVIVAL OF INFECTIOUS AGENTS AND DETECTION OF 
THEIR RESISTANCE AND VIRULENCE FACTORS 
Eva Tano visar i sin forskning att silverförbanden har en marginell 
inverkan på bakteriefloran och att bakterier som redan är 
resistenta mot cefalosporiner lättast utvecklar silverresistens.   

Vi bygger vidare på succén och principerna med SMART-
automatisering. Sakura Finetek introducerar nästa steg i   
helautomatiseringsprocessen av ett laboratorium, nämligen        
Tissue-Tek® AutoSection®.                           

Som den första av dess slag, säkerställer, justerar och trimmar
denna helautomatiska och programerbara mikrotomen klossar med
optimal precision, snitt efter snitt. AutoAlign™, huvudteknologin
bakom AutoSection®, orienterar automatiskt klossarna och reducerar
drastiskt risken för att förlora vävnad. Instrumentet är   
revolutionerande för omsnittningar. Med AutoTrim™-teknologin 
är klossar trimmade på sekunder och redo för snittning.           

AutoSection® är optimerad för användning med Tissue-Tek®    
Paraform-kassetter, samt alla andra konventionella kassetter.

Sakura Finetek Sweden AB

autosection.sakura.eu

smartautomation@sakura.eu

AutoSection® sätter standarden och säkerställer:

• Jämn och hög snittkvalitet

• Bevarar värdefull vävnad

• Utmärkt för omsnittningar, extrabeställning av
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• Enastående ergonomi för bekvämare

snittning
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VETENSKAP

AVHANDLING
Survival of infectious  
agents and detection  
of their resistance and  
virulence factors
Eva Tano

nfektioner utgör en betydande 
orsak till sjukdom och död i 
världen. Parasiter och virus är de 
mikroorganismer som orsakar 
flest infektioner, medan infek- 
tioner orsakade av bakterier i 
större utsträckning kräver sjuk- 

husvård och medicinsk behandling. 
Cirka -% av all infektions- 
diagnostik bygger på laboratorie-
analyser. Med en allt mer proble-
matisk resistensutveckling har 
behovet av en snabb och korrekt 
bakteriediagnostik ökat. Allt för- 
bättringsarbete inom detta fält är 
därför viktigt. Syftet med avhand-
lingen var att utvärdera och införa 
metoder för diagnostik och forsk-
ning inom ämnet klinisk bakterio-
logi. Avhandlingen täcker ett brett 
fält inom klinisk mikrobiologi och 
kan även ses som en avhandling 
inom ämnet laboratorievetenskap 
med inriktning mot kvalitetssäkring.

DELARBETE 1
I denna studie undersöktes hur 
bakterier i mono- och polykulturer 
klarar transport i tre olika trans-
portsystem avsedda för s.k. pinn-
prover. Två nya transportmedier, 
ett fast och ett flytande, båda utan 
tillsatts av kol, skulle jämföras med 
ett traditionellt medium (Stuart) 
med tillhörande kolad pinne, se 
Figur 1. Avsikten med koltillsatsen 
är att eliminera bakteriehämmande 

I försöken med Neisseria gonorrhoeae 
påvisades däremot en kraftig 
reduktion av överlevande bakterier. 

Neisseria gonorrhoeae var den 
bakterie som hade svårast att över- 
leva transporter som varade längre 
än  timmar. Studien visade att 
det inte finns något transportsystem 
som fungerar för alla bakterier i 
alla situationer, därför måste en 
anpassning ske utifrån den kliniska 
frågeställningen och de förhållanden 
som gäller lokalt för ett optimalt 
odlingsresultat.

DELARBETE 2
Syftet med delstudie II var att sätta 
upp en PCR-metod för kliniskt bruk 
för att möjliggöra identifiering av 
viktiga exotoxiner hos invasiva 
stammar av Staphylococcus aureus 
samt att kartlägga exotoxinföre-
komsten i förhållande till patientens 
ålder, kön och diagnos.

Blodisolat av S.aureus från Skånes 
universitetssjukhus-Malmö samt 
Akademiska sjukhuset undersöktes 
med PCR-teknik avseende gener 
kodande för Panton-Valentine 
leukocidin, exfoliativa toxinerna A 
och B samt toxic shock syndrome 
toxin  (TSST-). Klonaliteten 
bedömdes med pulsfältgelelektro-
fores (PFGE) samt helgenom- 
sekvensering, se Figur .  

Referens- och kontrollstammar som användes i studien.

Strain Study Comments

E. coli ATCC25922 I, III

E. faecalis CCUG9997 I

E. faecium NCTC7171 IV

F. nucleatum ATCC25586 I

H. influenzae ATCC10211 I

K. pneumoniae CCUG54718 III, IV Multiresi- 
stent, ESBL+

N. gonorrhoeae ATCC43069 I

N. gonorrhoeae CCUG41810 I

N. meningitidis ATCC13090 I

P. aeruginosa CCUG17619 I

P. anaerobius ATCC27337 I

S. aureus ATCC29213 I

S. aureus CCUG35601 I, II MRSA

S. aureus CCUG47167 II PVL+

S. aureus NCTC8325 II PFGE kontroll

S. aureus S913 II TSST-1+ 

S. aureus SSS10937 II ETA+/ETB+

S. pyogenes ATCC19615 I

toxiner, men kolpartiklarna försvårar 
också möjligheten till PCR-diag-
nostik och mikroskopi på direkt-
material.  

Provtagningspinnar inokulerades 
med standardiserad mängd bakterier 
som är vanligt förekommande i 
kliniska prover. Varje art/artkombi-
nation och transportrör testades 
genom kvantifiering av antal levande 
bakterier före och efter  och  
timmars simulerad transport i °C. 

Efter  timmar identifierades 
samtliga tillsatta bakteriearter i alla 
tre transportsystemen. En tillväxt 
skedde för några stammar i de nya 
typerna av transportmedia. I vissa 
fall rörde det sig om en -faldig 
ökning jämfört med bakterieantalet 
vid start. I försöken med blandade 
kulturer hade de gramnegativa 
bakterierna en tendens att tillväxa 
så mycket att de dolde kliniskt 
viktiga grampositiva bakterier.  Figur 1.

Figur 2. Blodisolat av S. aureus undersöktes 
med PCR-teknik. PCR-produkter av tst-genen 
som kodar för toxic shock syndrome toxin 1 
(TSST-1) separerade i agaros gel. Rad 3, 5 och 
8: produkter från olika S.aureus - isolat; rad 
12: storleksmarkör. 



Traditionell artidentifiering utför-
des på alla bakteriefynd. Arbiträrt 
primad (AP)-PCR användes för att 
undersöka om isolat från odlingar 
tagna före och efter behandlingen 
kunde tänkas ha samma ursprung. 
In vitro försök med syfte att provocera 
fram silverresistens utfördes på refe- 
rensstammar genom att exponera dem 
för allt högre silverkoncentrationer.

Bakterieodlingarna visade att 
silverförbanden hade en marginell 
inverkan på bakteriefloran. Dess-
utom framväxte en tarmbakterie 
(Enterobacter cloacae) som hade 
utvecklat silverresistens efter bara 
tre veckors behandling. Komplette-
rande laboratorieförsök visade att 
silverjoner huvudsakligen hämmade 
S.aureus tillväxt men avdödade gram- 
negativa tarmbakterier. Dessutom 
kunde bakterier utveckla silverre-
sistens när de utsattes för ökande 
koncentrationer av silver, och lättast 
att utveckla denna resistens hade de 
bakterier som redan var resistenta 
mot cefalosporiner. Slutsatsen drogs 
att silverförband troligen inte är så 
effektiva mot bakterier och bör 
användas med försiktighet inom 
sjukvården.

DELARBETE 4
I det sista arbetet sattes en modell 
upp för att simulera tvättprocessen av 
sjukhustextilier. Modellen användes 
för att studera hur bakteriologiskt 
ren sjukhustvätt blir då  tvättem- 
peraturen sänks från °C till 
°C för att spara energi.

Provlappar av tyg förorenades 
med en känd mängd Enterococcus 
faecium och skickades därefter till 
ett professionellt tvätteri, där tvätt- 
processen, inklusive torktumling 
skedde. Tvättningen skedde vid de 
två olika temperaturerna och med 

Eva Tano
Leg. biomedicinsk analytiker och PhD vid Klinisk 

mikrobiologi, Akademiska sjukhuset och Institutionen för 
medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.  

Eva Tano undervisar på Biomedicinska analytikerprogrammet vid 
Uppsala universitet och i maj försvarade hon sin 

doktorsavhandling ”Survival of infectious agents and  
detection of their resistance and virulence factors”  

vid Uppsala universitet.
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Resultaten visade att toxinet TSST- 
var den vanligast förekommande. 
Detta toxin associerades med den s.k. 
tampongsjukan under -talet, 
men det kan även förekomma i 
andra sammanhang. I studien 
detekterades det framför allt hos 
isolat från män i åldersgruppen 
- år med infektionsfokus i ben-
vävander och leder. Att undersöka 
toxingener hos all S.aureus-isolat 
som laboratoriet hittar i blodod-
lingar är inte möjligt av kostnads-
skäl. Om patienten däremot tillhör 
ovannämnda patientgrupp, kan det 
vara motiverat att undersöka om 
toxingenen finns eftersom det kan 
påverka valet av antibiotika.

DELARBETE 3
I detta arbete studerades hur den 
bakteriella floran i kroniska sår 
påverkas av silvret som finns tillsatt 
i vissa typer av sårförband. För 
detta behövde metoder sättas upp 
för att kunna följa en eventuell 
utveckling av resistens mot silver. 

Fjorton patienter med kroniska 
sår behandlades i minst  veckor 
med silverförband. Sårodlingar 
togs före och efter behandlingen. 
Antibiotika- och silverresistensen 
undersöktes fenotypiskt och genetiskt 
med hjälp av diskdiffusion, MIC-
bestämning med buljongspädning 
och PCR riktad mot silverresistens-
gener, se Figur .  

Figur 3. MIC-bestämning av silvernitrat.

eller utan torktumling. Efter tvätt 
skickades textilierna i retur till 
laboratoriet för analys av antalet 
överlevande bakterier. 

Modellen fungerade bra, och 
resultaten visade att en sänkning av 
tvättemperaturen från °C till °C 
inte innebar något försämrat resultat 
med avseende på bakterieantalet. 
Dock framgick det klart att tork-
tumlingen hade en stor betydelse för 
att göra provlapparna bakteriellt rena. 
Tvättprocessen ensam minskade 
bakterieantalet med - log  CFU 
och efterföljande torkprocess med 
ytterligare - log  CFU. Hela 
tvättprocessen, inklusive torktum-
lingen, behöver övervakas för att 
säkerställa att den renhet som 
önskas uppnås hos sjukhustextilier. Din hälsa och ditt välbefi nnande är lika viktigt som de personer vars prover du hanterar 

och analyserar. Men det kan vara svårt att hinna med att driva villkorsfrågor som 
arbetstider, lön och kompetensutveckling när du är mitt uppe i ditt dagliga arbete.

Därför fi nns Vårdförbundet. Tillsammans kan vi driva fram bättre avtal och villkor för 
just din arbetssituation. När vi mår bra mår alla bättre.

Bli medlem i Vårdförbundet!
vardforbundet.se/medlem

NÄR VI MÅR BRA MÅR 
ALLA BÄTTRE. HUR MÅR DU?

SMS:A ”MEDLEM”
TILL 717 00 SÅ 
RINGER VI UPP DIG 
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Workflow flexibility. Workflow flexibility. 
True sample to result 
automation for molecular 
diagnostics testing.

Highly sensitive and
specific Aptima® assays:

• Aptima HPV 
• Aptima Combo 2® (CT/GC)
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BLODPROV UNDER GRAVIDITET KAN UPPTÄCKA 
KROMOSOMAVVIKELSE HOS FOSTRET  
Non- invasive prenatal testing, NIPT, där man 
analyserar foster-DNA i blodet hos den gravida 
kvinnan introducerades i Sverige vid årsskiftet 
och nu utförs testet på Klinisk genetik, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 

Testet upptäcker de vanligaste avvikelserna på 
kromosomerna ,  och  samt könskromo- 
somerna X och Y. Detektion av kromosom- 
avvikelserna tyder på att det finns en förhöjd 
risk att fostret har Downs syndrom eller mer 
ovanliga Edwards- eller Pataus syndrom.

BLODPROV FRÅN GRAVIDITETSVECKA 10 
Med NIPT-testet slipper man ta ett prov från 
fostervattnet eller moderkakan vilket eliminerar 
risken för missfall vid provtagningen. Testet 

kan göras från graviditetsvecka  då det är 
möjligt att detektera korta sekvensbitar 
cellfritt DNA från fostret i mammans blod. 

HÖG SENSITIVITET OCH SPECIFICITET
Metodens förmåga att korrekt identifiera 
kromosomavvikelse hos foster är hög och falskt 
negativa resultat är mycket ovanliga. Också 
testets specificitet är hög, % eller högre. 

Alla landsting erbjuder inte NIPT och där 
testet finns brukar det endast erbjudas till vissa 
grupper, som till exempel gravida där KUB- 
undersökningen visar på en ökad sannolikhet 
att fostret bär på en kromosomavvikelse. Det är 
också möjligt att göra testet via privata mot- 
tagningar mot en kostnad på ungefär   kr. 

Vi kan din kompetens 
och arbetsmarknad

www.naturvetarna.se

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturveten-
skap. 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. 

B IOM E DICI NSK ANALYTI KE R – E N DE L AV NATU RVETAR NA

Naturvetarna ger dig specialiserad service och individuell 
rådgivning kring lön, anställningsvillkor och karriär. 
Dessutom ingår vår inkomstförsäkring i medlemskapet.

LYFTE R 
NATU RVETAR E

Sara Hassanzadeh, Sara Hassanzadeh, 
biomedicinsk analytiker 
och medlem i Naturvetarna och medlem i Naturvetarna 
sedan 2010.sedan 2010.



NYTT & NOTERAT 

ÅTERUPPTAR  
SAMORDNINGEN AV  
LABORATORIEMEDICINSK 
TERMINOLOGI
Fram till årsskiftet ⁄ har Equalis 
AB ansvarat för förvaltningen och im- 
plementeringen av den svenska labora-
torieterminologin, NPU, Nomenclature 
of properties and units. Då upphörde 
arbetet på grund av att det har saknats en 
långsiktig finansiering av verksamheten. 

Nu har Equalis återigen fått uppdraget 
att fortsätta arbetet med kodsystemet 
trots att Socialstyrelsen hösten  
föreslog att arbetet med NPU ska ingå  
i myndighetens uppdrag om gemensam 
informationsstruktur för vård och omsorg. 
Planen är att inom kort publicera en 
uppdaterad version av det svenska 
registret. 

NPU-koderna, som avser analysresultat, 
underlättar överföringen av information 
mellan olika system och är Sveriges mest 
använda terminologi inom laboratorie-
medicin. Systemet används av cirka 
hundra klinisk kemiska laboratorier samt 
ett trettiotal mikrobiologiska laboratorier. 
En nationellt enhetlig laboratoriemedi-
cinsk terminologi bidrar till ökad patient- 
säkerhet, en sammanhållen behandling 
av patienten samt uppföljning.

KAN DU GISSA CELLEN? 
Rätt svar på sid. 34

Foto: Wiktoria Fredriksson 

HSAN flyttar till  
SOCIALSTYRELSEN 
Sedan den  juli är HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd, en del av Socialstyrelsen. Nämnden är en domstolslik-
nande myndighet och ansvarar för frågor som rör behörighet  
för hälso- och sjukvårdspersonal som exempelvis återkallelse av 
legitimation, prövotid samt ny legitimation till den som tidigare 
har fått sin legitimation återkallad. 

Samtidigt flyttar delar av Socialstyrelsens verksamhet inom 
smittskydd till Folkhälsomyndigheten. Det är regeringen som har 
fattat beslut om de genomförda förändringarna.  

NYA ARBETSSÄTT OCH  
FLER PATOLOGER SKA GE  

KORTARE VÄNTETIDER
Ett regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi som ska 
samordna och utveckla regionens arbete med cancerdiagnostik 
startar på Karolinska Universitetssjukhuset. Bland annat kommer 
åtta nya ST-tjänster för patologer att inrättas. 

– Det här är verkligen efterlängtat, det innebär i förlängningen 
en ökad tillgänglighet och snabbare provsvar för våra patienter, 
säger Mikael Björnstedt, professor och verksamhetschef för 
Klinisk patologi/cytologi, Karolinska Universitetslaboratoriet. 

Arbetet med att implementera standardiserade vårdförlopp 
inom cancervården, som är regeringens satsning för att korta 
väntetiderna för diagnos och behandling, kommer att prioriteras.  
Regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi ska också 
verka för task-shifting, något som också kommer att förändra 
biomedicinska analytikers roll och arbetsuppgifter inom klinisk 
patologi och cytologi. 

Det regionala kunskapscentrumet ska bli ett sexårigt projekt 
som även kan fungera som modell för andra bristspecialiteter 
inom sjukvården.

ÄNTETI
Foto: Samuel Westergren 
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OR DISCOVER  
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OUTCOMES.

When you choose how you’ll invest in diagnostics, consider this. Every diagnostic partner will offer insights. But 
only Abbott Diagnostics will analyze your entire hospital system from sample intake to patient outcomes – driving 
smarter medical and economic decision-making across the continuum of care. And that’s why this is one choice 
that can transform the decisions you make for every physician and patient in your institution.

SETTLE FOR  
GOOD  
RESULTS.

CORE LAB   MOLECULAR   POINT OF CARE   INFORMATICS      
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nom Region Skåne har man arbetat med patientnära 
analyser, PNA, i mer än  år och regionens tio sjuk-
hus och över hundra vårdcentraler hade alla egna 
ramar för denna del av laboratorieverksamhet. Men 
för sex år sedan, när beslutet om en sammanhållen 
laboratoriemedicin-förvaltning i Skåne togs, påbörjade 
man även arbetet med en samordning av PNA. 

– Målet var att koordinera all PNA-verksamhet 
och få den att fungera som en enhet i hela regionen. 
Det som lade grunden var att Labmedicin fick upp-
draget att ansvara för kvalitetssäkring samt val av 
metoder och instrument för PNA, säger Helena 
Lindberg, leg. biomedicinsk analytiker och PNA-ko-
ordinator Labmedicin, Region Skåne. 

AVGÖRANDE MED UTBILDNING 
Uppdraget innebär att biomedicinska analytiker är 
involverade och utgör kunskapsstöd när vårdavdel-

ningar funderar på att börja utföra patientnära analyser. 
Några av de viktiga faktorerna som vårdavdelningarna 
behöver ta hänsyn till är att kvaliteten är kompatibel 
med analyser utförda på laboratorier, användarvänlighet 
men också pris.  

– Vi har tagit fram riktlinjer som hjälper våra kunder 
med alla val som behöver göras innan man startar sådan 
verksamhet. Det händer även att vi avråder avdelning-
arna från att starta med patientnära analyser när vi 
anser att den bästa lösningen är att skicka prover till 
laboratoriet för analys, förklarar Helena Lindberg. 

PNA-koordinatorer inom Region Skåne lägger en 
stor del av sin arbetstid på att utbilda sjuksköterskor, 
läkare och andra yrkeskategorier om vikten av preana-
lys samt hur man använder de olika instrumenten. 
Under förra året höll regionens  PNA-koordinatorer 
totalt  utbildningstillfällen och utveckling av 
e-learning står näst på tur. 

I

TEMA: PATIENTNÄRA ANALYSER TEMA: PATIENTNÄRA ANALYSER

PNA I SKÅNE                                                                              
PNA i Skåne
•	 7	300	användare	 	
•	 2	000	PNA-instrument		
•	 15	PNA-koordinatorer		 																						
•	 600	utbildningar/år		 																						
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LABMEDICIN

PATIENTNÄRA ANALYS

SJUKVÅRDEN

Name: XN-9000 DI

Job: Efficient Analysis

Mission: Pathfinder

Name: Svetlana R.

Job: Medical Lab Technician

Mission: Guardian Angel

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

SYSME_15117_Advert Laboratoriet XN-9000 DI_RZ.indd   1 11.03.15   14:08

För sex år sedan påbörjade Labmedicin i Region Skåne en samordning  
av sin patientnära verksamhet. Idag är biomedicinska analytiker  

ansvariga för både kvalitetssäkring samt val av metoder och  
instrument för patientnära analyser i regionen.  

Text: Jasenka Dobric

Biomedicinska analytiker  
UTVECKLAR PNA I SKÅNE 

STÄNDIG UTVECKLING 
I dag finns cirka   patientnära analys- 
instrument inom Skåne och just nu pågår 
arbetet med att införa ett IT-system för 
anslutning av dem alla. Uppkopplingen 
möjliggör överföring av analysresultat 
direkt till journalsystemen samtidigt som 
det underlättar kvalitetsövervakningen 
av instrumenten. 

– Systemet säkerställer även att endast 
certifierad personal använder instrumenten 
och utför analyser, och som PNA-koor-
dinator har du möjlighet att övervaka de 
instrument du ansvarar för. Målet är att 
alla PNA-instrument ska vara kopplade till 
detta system och just nu är vi bland annat 
klara med uppkopplingen av alla blodgas- 
instrumenten, berättar Helena Lindberg.

En annan viktig del av utvecklingen är 
kvalitetssäkring och på sikt även ackredi-
tering av alla metoder som omfattas av PNA- 
delen. 

PNA VÄXER 
Både intresset och antalet instrument  
för patientnära analyser ökar ständigt  
i regionen. Den snabba tekniska  
utvecklingen kommer att i framtiden 
möjliggöra att allt fler analyser görs på 
patientnära instrument. 

– Vi märker att intresset ökar och det 
ger oss biomedicinska analytiker verkligen 
chansen att leda utvecklingen och använda 
våra kunskaper för att hjälpa våra kunder 
att lyckas med patientnära analyser. 

Helena Lindberg
Leg. biomedicinsk analytiker 

och en av 15  PNA-koordinator 
som utvecklar patientnära 

verksamhet i Region Skåne.
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instrument installerats och cirka 
 personer har genomgått 
utbildningen. Nu väntar nya 
utmaningar för PNA-teamet när 
upphandling av patientnära 
instrument för andra analyser är 
klar och ska införas.  

– Det rör sig om betydligt fler 
instrument när det gäller till 
exempel analys av glukos och Hb 
och många fler personer som ska 
utbildas, så vi står inför ett enormt 
arbete. Men samtidigt är det en 
rolig utmaning.
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– Idén om att ackreditera PNA-
verksamheten föddes i samband med 
upphandlingen av ny PNA-utrust-
ning år . Som ett ackrediterat 
laboratorium följer vi gällande ISO- 
standarder, därför var det också 
självklart att använda den standard 
som finns för PNA när vi byggde 
upp organisationen för detta. 
Standarden var ett verktyg för att 
höja kvaliteten och patientsäker- 
heten, säger Annika Lundman,  
leg. biomedicinsk analytiker och 
PNA-koordinator på Klinisk kemi, 
Sahlgrenska Universitetsjukhuset. 

Hon är en av sex personer i 
PNA-teamet som har arbetat med 
ackrediteringen av patientnära 
analyser. Och även om denna del av 
verksamheten alltid har omfattats av 
ett kvalitetssystem såg man att det 
fanns utrymme för förbättringar.

– Förbättringspotential finns på 
alla avdelningar som utför patient-
nära analyser. Att provtagning, 
analys på patientnära utrustning och 
dokumentation följer krav i en 

standard gör att man minimerar 
risken för exempelvis provförväx-
lingar, nerskrivna provsvar på lösa 
lappar eller omärkta rör och sprutor. 

PNA-teamet påbörjade arbetet 
med att jämföra ISO  standar-
den för patientnära analysverksamhet 
med den standard som det kliniska 
laboratoriet redan är ackrediterat mot. 
En del av kraven var redan uppfyllda 
och i nästa steg tittade man på 
kompletteringar som krävdes.

– Under tiden hade vi hela tiden 
en dialog med SWEDAC. Det var 
också första gången de skulle ackre-
ditera en verksamhet mot standarden 
för patientnära analyser, förklarar 
Annika Lundman. 

ORGANISATIONSDELEN VAR EN 
UTMANING 
Efter det första SWEDAC-besöket 
våren  följde sedan arbetet 
med några anmärkningar och i 
januari  blev Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset först i Sverige 

med att ackreditera patientnära 
analyser.

VILKA VAR DE STÖRSTA UTMANING-
ARNA UNDER PROCESSENS GÅNG? 
– Vissa organisatoriska delar har 
varit en utmaning. Exempelvis ska 
olika personalkategorier från avdel- 
ningarna vara representerade i ett 
medicinskt råd i PNA-organisationen. 
En annan har varit att få vårdenhe-
terna att förstå vikten av utbild-
ningar. De har använt PNA-utrust-
ning under en lång tid och nu 
plötsligt skulle alla som analyserade 
prover utbildas. Men utbildningen 
är ett måste för att man ska få ett 
behörighetsbevis och få analysera på 
instrumentet. En viktig del i utbild- 
ningen är preanalys som vi vet har 
stor betydelse för provresultatet.  
Det är viktigt att avdelningarna 
inser att det handlar om att bättre 
kvalitet ger ökad patientsäkerhet.

Parallellt med ackrediteringsar-
betet har ett trettiotal nya blodgas-

SAHLGRENSKA  
UNIVERSITETSJUKHUSET 
– först i Sverige med att ackreditera patientnära analyser 

I början av året ackrediterade Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som första  
och än så länge det enda sjukhuset i Sverige, sin patientnära  

verksamhet. Målet? Ökad patientsäkerhet och kvalitetssäkrade provresultat.      
Text: Jasenka Dobric, Foto:HemoCue

Standarden för patientnära analyser kräver att 
standarden-Kliniska laboratorier-Krav på kvalitet 
och kompetens, ISO 15189 finns i grunden. ISO 
15189 är den standard som många av de kliniska 
laboratorierna är ackrediterade mot. 

Den internationella standarden - In vitro-
diagnostik- Patientnära analyser- Krav på kvalitet 
och kompetens, ISO 22870 kommer att ges ut i en 
uppdaterad version med korrigerad referenslista.

Lena Morgan
Är du intresserad av standardiseringsarbete och vill påverka utvecklingen? 

Hör av dig till Lena Morgan, lena.morgan@sis.se

umera utförs denna typ av analyser på apotek, 
hälsokostaffärer, polisstationer och inom före- 
tagshälsovården. För att underlätta använd-
ningen av den befintliga standarden för patient- 
nära analyser påbörjade den internationella 
standardiseringsorganisationen, ISO, under år 

 en omarbetning av denna.
– Det är nu bestämt att standarden för PNA inte 

kommer att bli reviderad och anledningen till det är att 
länderna tycker olika i frågan. Det finns länder som 
tycker att inga andra än laboratorieutbildad personal 
ska utföra dessa analyser. Å andra sida finns det länder 
som menar att utvecklingen inte kan stoppas och att 
det borde finnas ett kvalitetsledningssystem för denna 
typ av verksamhet, säger Lena Morgan, leg. biomedicinsk 
analytiker och projektledare på Swedish Standards 
Institute, SIS, kommitté för Laboratoriemedicin.

Istället arbetar man nu på internationell nivå med 
att ta fram en så kallad teknisk specifikation som är  
ett enklare dokument än en standard. Den riktar sig 
till utförare av PNA-analyser som saknar specifik 
laboratorieutbildning, både inom och utanför hälso- 
och sjukvården. 

– Vi tror att standarden för patientnära analysverk-
samhet är för komplicerad om man inte kan labora- 
toriemedicin. Därför är tanken att den tekniska 
specifikationen som vi arbetar med nu ska vara så pass 
enkel att man väljer att använda den även om man 

inte kan laboratoriemedicin eller saknar stöd från ett 
ackrediterat laboratorium, säger Lena Morgan. 

Hon hoppas även att fler sjukhusavdelningar, 
vårdcentraler och läkarmottagningar väljer att ackredi-
tera patientnära analyser i framtiden och väljer att 
använda den befintliga standarden när man bygger 
upp denna typ av verksamhet. 

– En förutsättning för ackreditering är att det finns 
standarder att ackreditera mot. Men en standard är 
frivillig att följa och många arbetar efter ett kvalitets-
ledningssystem utan att vara ackrediterade. Det 
viktiga är att utforma ett dokument som är användar-
vänligt och utformat på ett utförligt och enkelt sätt. 

Volymerna av patientnära analyser blir allt vanligare i hela världen 
men idag finns det inga restriktioner för vem som får utföra patientnära 
analyser eller krav på samverkan med ett ackrediterat laboratorium.     

PNA-STANDARD ÄR FÖR KOMPLEX

N

TEMA: PATIENTNÄRA ANALYSER



LABORATORIET  Nr 4 • 201518 19LABORATORIET  Nr 4 • 2015

I  m e r  ä n  2 0  å r  h a r  L a b e x  I n s t r u m e n t  l e v e r e r a t ,  
installerat  utbildat personal  u ört förebyggande 
underhåll och reparerat centrifuger. enom 
bl a. föl ande åtgärder arbetar vi aktivt mot 
att säkerställa driften av centrifuger inom den 
svenska s ukvården. 

Labex nstrument erb uder

 » nstallation och utbildning i handhavande
 » örebyggande underhållsavtal för att 

säkerställa funktion och säkerhet
 » En välutvecklad serviceorganisation med 

leverantörsutbildade och certi erade 
servicetekniker

 » Lånecentrifug vid reparation för att undvika 
driftstopp

 » 3 års garanti på alla centrifuger 

  INSTRUMENT AB

Specialister på Centrifugering, Frystorkning
och vakuumcentrifugering/Indunstning

Vi kan centrifugering

Labex Instrument AB
Helsingborg
Tel: 042-32 40 00
www.labexinstrument.com

Väntan är över
Sigma 2-7

Run Display LED - visar tydligt centri-
fugens status även på längre avstånd 

Koaguleringstimer - automatisera din 
process för tex serumprover 

Optimerat luftflöde - ännu tystare än 
Sigma 2-6E samt mindre värme-Sigma 2-6E samt mindre värme-
ökning under hög belastning 

Soft Close - motoriserat lucklås med 
automatisk öppning efter centrifugering  

3-års garanti - vi litar på våra tyska 
kvalitetscentrifuger 

Praktiska multibägare - för alla vanligt 
förekommande provrör förekommande provrör 

Ersätter Sigma 2-6E fr.o.m. 2015-09-01



VILKA INSTRUMENT FÅR GENOMGÅ SKUP-UTPRÖVNINGAR? 
– Det är tillverkaren eller en lokal återförsäljare av 
instrumentet som kommer med förfrågan om SKUP-
utprövning för att underlätta försäljningen i de 
skandinaviska länderna. Vi prioriterar förfrågningar 
utifrån våra resurser och också utifrån vilken typ av 
utprövning som ska göras. I Norge exempelvis måste 
glukosmätare vara utprövade av en oberoende instans, 
såsom SKUP, för att ens tas med i det nationella 
refusionssystemet. I lokala upphandlingar i Sverige 
ställs det också ofta krav på att säljaren ska kunna 
redovisa resultat från oberoende utprövningar.

HUR UTFÖRS EN UTPRÖVNING? 
– Vi utgår från ett standardprotokoll som anpassas till 
varje instrument. Utprövningarna görs på sjukhusla-
boratorier och oftast även hos slutanvändarna som kan 
vara vårdcentraler, sjukhusavdelningar eller patienter. 

Den ansvariga SKUP-koordinatorn bearbetar sedan all 
data, drar slutsatser om kvaliteten utifrån de krav som 
är ställda i protokollet och skriver en slutrapport. 

HUR ANVÄNDS SLUTRAPPORTER? 
– Finns instrumenten redan någonstans i Skandinavien 
publiceras de på vår hemsida www.skup.nu - oavsett 
resultat. Men om instrumentet ännu inte finns på 
marknaden i Skandinavien kan tillverkaren välja att dra 
tillbaka instrumentet och i så fall lämnas rapporten konfi- 
dentiell. Vi utför även så kallade förmarknadsutpröv-
ningar av instrument och dessa är alltid konfidentiella. 

HUR LÅNG TID TAR DET ATT UTVÄRDERA ETT INSTRUMENT? 
– Det optimala är ett halvt år men ofta tar det längre 
tid än så. 

Inom SKUP, som är ett nordiskt samarbetsprojekt,  
arbetar man med att ta fram opartisk information om patientnära  

instrument som finns på marknaden. Sveriges enda SKUP-koordinator, 
Elisabet Eriksson Boija, berättar att efterfrågan på utprövningar ökar 

ständigt och att en oberoende utprövning av glukosmätare numera  
rekommenderas vid upphandlingar. 

Text: Jasenka Dobric

SKUP kan påverka försäljningen 
AV PATIENTNÄRA UTRUSTNING I SKANDINAVIEN 

SKUP bildades 
1997 och är ett 
samarbetsprojekt 
mellan Sverige, 
Norge och  
Danmark. Sverige 
representeras  
av Equalis. 
Syftet är att ta 
fram opartisk 
information om 
laboratorie- 
utrustnings 
användarvänlig-
het, analyspreci-
sion och riktighet 
genom SKUP- 
utprövningar. 
Informationen 
riktar sig till 
användare och 
upphandlare  
av patientnära 
utrustning,  
instruktörer, 
laboratorie- 
medicinska råd, 
och sjukvårds- 
politiska 
myndigheter.
Totalt 5 
koordinatorer 
arbetar med 
testning av 
patientnära 
instrument i 
Skandinavien.
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Elisabet Eriksson Boija
tycker att extern finansiering 
av SKUP-utprövningar  

vore det optimala.  

” VI VILL VETA OM DE SOM SKA ANVÄNDA 
ETT INSTRUMENT I SLUTÄNDAN FÅR EN BRA 
KVALITET PÅ SINA PROVRESULTAT OCH DET  

ÄR JUST DÄRFÖR VI FOKUSERAR PÅ  
PATIENTNÄRA INSTRUMENT.”  

VEM FINANSIERAR UTPRÖVNINGAR  
AV INSTRUMENT? 
 – Det är de som har beställt som betalar för 
utprövningskostnader och tillhandahåller 
instrument och reagens. Men de betalar inte 
SKUP-koordinatorernas löner, som i stället täcks 
av respektive moderorganisation. Beställarnas 
kostnader rör sig runt ungefär   kr, 
men en del utprövningar kostar mer. 

HUR EFTERFRÅGADE ÄR SKUP:S SLUTRAPPORTER? 
– Vi får in förfrågningar hela tiden och vi blir 
kontaktade av de som ska köpa instrument 
som undrar om just det instrumentet har 
utprövats. Vi vet också att det är människor 
från hela världen som besöker vår webbplats 
där slutrapporter publiceras. 

FÅR INSTRUMENT SOM INTE HAR GENOMGÅTT EN 
UTPRÖVNING SÄLJAS I SKANDINAVIEN? 
– De får säljas i Skandinavien men det kan 
vara så att en del upphandlingar har en 
SKUP-utprövning eller en motsvarande 
oberoende utprövning som skallkrav och då 
kan en del instrument falla bort. Det är en 
förklaring till att förfrågningar från tillverkare 
ökar; det ökar deras chanser att sälja. 

PÅ VILKET SÄTT ÄR SKUP:S ARBETE  
ETT KOMPLEMENT TILL DE EXTERNA  
KVALITETSSÄKRINGSPROGRAM?
– Vi är ganska unika på det sättet att vi oftast gör 
våra mätningar både i optimala miljöer vilket 
är på sjukhuslaboratorier med hjälp av erfarna 
biomedicinska analytiker, och bland slutan-
vändarna som exempelvis vårdcentraler, sjuk- 
husavdelningar eller patienterna själva. Dessutom 
kan tilläggas att våra utprövningar görs på 
patientprov och att resultaten jämförs mot en 
välbeprövad, ackrediterad metod. EQA-mate-
rial består ofta av poolat material som inte är 
helt färskt, och som kan dölja en del egenskaper 
som endast syns i enskilda patientprov.

Alla företag som säljer ett instrument har ju 
naturligtvis validerat instrumentet internt 
men då vid optimala förhållanden vilket är 
inte samma sak som naturliga förhållanden. 
Vi vill veta om de som ska använda ett 
instrument i slutändan får en bra kvalitet på 

sina provresultat och det är just därför vi 
fokuserar på patientnära instrument. Större 
instrument är validerade för de förhållanden 
där de används, dessutom gör de som köper 
sådana instrument alltid en egen validering 
också. Men köper du ett instrument på en 
liten vårdcentral kanske du inte har kunskapen 
och/eller resurser för en egen validering, och 
det kan hända att du räknar med att instru-
mentet alltid visar rätt resultat.

HUR SER DU PÅ FRAMTIDEN MED UTPRÖVNINGAR 
AV PATIENTNÄRA INSTRUMENT?
– Det optimala vore om vi kunde få någon 
typ av extern finansiering så att vi själva, eller 
sjukvården, kunde välja vilka utrustningar som 
ska utprövas. Men en sådan lösning ligger i så 
fall ganska långt fram i tiden, tror jag. Det är 
större chans att vi kommer att vidga oss och 
börja samarbeta med andra liknande organisa-
tioner i andra länder.

TEMA: PATIENTNÄRA ANALYSER TEMA: PATIENTNÄRA ANALYSER
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PÅ IBL:S AGENDA PÅ IBL:S AGENDA

20-ÅRS JUBILEUM PÅ IBL:S ÅRSMÖTE 

Ewa Grodzinsky och Anne Berndt tackades för 
sitt mångåriga engagemang i IBL:s styrelse.

VARFÖR HAR DU VALT ATT ENGAGERA DIG I IBL:S STYRELSE?
Som legitimerad biomedicinsk analytiker lever vi i en 
föränderlig verksamhet och jag vill gärna vara med 
och påverka framtiden utifrån mina glasögon och min 
erfarenhet. Jag tror också att det är bra om klinisk 
fysiologi som i dagsläget är en liten grupp inom hela 
biomedicinsk analytiker-kåren får en tydlig plats på 
arenan och där tror jag att jag kan vara behjälplig.

VILKEN ELLER VILKA FRÅGOR TYCKER DU  
ÄR VIKTIGA FÖR IBL ATT DRIVA?
Sjukvården i dag är annorlunda än igår och den kommer 
att förändras i framtiden och med den kommer också 
kraven att öka. För att inom en snar framtid kunna 
rekrytera och bemanna de biomedicinsk analytiker- 
tjänster som bevisligen kommer att behövas i vårt 
samhälle, måste en förändring till. 

Vi måste skapa tydliga karriärvägar med skäliga 
löner, utifrån de faktiska kunskaper som kåren besitter. 
Kan vi vara med och göra detta är jag övertygad om 
att den individuella professionsutvecklingen blir den 
självklara följden.

VARFÖR HAR DU VALT ATT ENGAGERA DIG I IBL:S STYRELSE?
Jag vill arbeta för en utveckling av professionen och 
tycker det är viktigt med en möjlighet till utveckling i 
yrket. Det kan vara kompetensutveckling, specialist-
utbildning men även forskarutbildning. Jag hoppas 
kunna bidra med mina erfarenheter från min tid som 
forskarstuderande och min tid som klinisk adjunkt. 

VILKEN ELLER VILKA FRÅGOR TYCKER DU  
ÄR VIKTIGA FÖR IBL ATT DRIVA?
Jag tror att utbildningsfrågan kopplad till karriärmöj-
ligheter är en viktig fråga att driva för medlemmarna 
och för kommande medlemmar. För att rekrytera 
studenter att läsa till biomedicinsk analytiker måste  
vi nog bli bättre på att beskriva yrket och dess bredd. 
En annan fråga som är viktig från mitt perspektiv  
är att arbeta för yrkets utveckling även på det  
internationella planet.

VAD ARBETAR IBL:S VETENSKAPLIGA 
RÅD MED?
Först och främst finns vetenskapliga 
rådet till för att bevaka utbildningen 
av biomedicinska analytiker både 
på grund- och vidareutbildnings-
nivå, och att vara sakkunniga och 
bereda IBL:s remissvar och skrivelser 
till myndigheter då det gäller utbild- 
nings- och laboratoriefrågor. Veten- 
skapliga rådet har också fått upp- 
giften att komma med idéer och 
föreslå teman för kommande 
nummer av IBL:s tidning Labora-
toriet, och man granskar också 
vetenskapliga artiklar inför publi-
cering i Laboratoriet.

HUR ARBETAR NI MED DESSA 
FRÅGOR? 
Genom att delta i utbildningsnät-
verkets årliga träffar får man en bra 
överblick av vad som händer på 
biomedicinska analytikerutbild-
ningar på lärosätena i landet. Mellan 
träffarna har man möjlighet att 
bolla utbildningsfrågor mellan 
lärosätena via mail, och vetenskap-
liga rådet har möten ett par gånger 
per termin för att diskutera sådant 
som kommer upp. Vad gäller 
beredning av remissvar och gransk-
ning av artiklar står vi beredda att 
göra vårt bästa då det dyker upp 
något för oss!

VAD ÄR AKTUELLT JUST NU? 
Antalet ansökningar till biomedi-
cinska analytikerutbildningarna i 
landet har inför höstterminen ökat 
på nästan alla lärosäten. På Karolinska 
Institutet ska man besluta angående 
att starta Cytodiagnostikerutbild-
ningen igen, i så fall blir det i en ny 
tappning.  Många lärosäten säger sig 
vara beredda att starta utbildning 
för specialist-biomedicinska ana- 
lytiker, men förfrågan om de utbild- 
ningarna måste finnas från verk-
samheten innan man startar upp.

Vetenskapliga rådet består av Erika 
Lindberg, Kristin Lovén, Magdalena 
Nutu, Mölndal, och Caroline Schmidt.

Agneta Colliander, IBL:s ordförande 
och biträdande verksamhetschef 
Laboratoriemedicin Universitets-
sjukhuset Örebro och Susanne 
Lundgren, IBL:s styrelseledamot och 
avdelningschef på Klinisk fysiologi, 
Blekingesjukhuset, är medverkande 
talare på Framtidens kliniska fysio-

logi-konferensen i Stockholm. 
Agneta Colliander kommer att 
prata om vikten av specialistutbild-
ning för biomedicinska analytiker 
samt hur man möjliggör den –  
”Specialisttjänstgöring som leder 
till höjd vårdkvalitet” och Susanne 
Lundgren kommer bland annat att 

prata om svarsskrivning och gräns-
dragningar i ansvarsfördelningen 
– ”BMA-yrkets utveckling & ökade 
krav på specialisering”.

Stockholm 24-25 november, 
www.conductive.se

NYA STYRELSELEDAMÖTER 
Susanne Lundgren  

Specialist - biomedicinsk analytiker,  
avdelningschef på Klinisk fysiologi

Blekingesjukhuset Karlskrona

Gabriella Lillsunde-Larsson 
Biomedicinsk analytiker, PhD

Laboratoriemedicinska länskliniken,  

Universitetssjukhuset Örebro

IBL PÅ FRAMTIDENS KLINISKA FYSIOLOGI

Agneta Colliander blev omvald som IBL:s ordförande och två nya 
ledamöter har tagit plats i organisationens styrelse: Gabriella Lillsunde-
Larsson och Susanne Lundgren. 

Kristin Lovén, Inga-Lill Sparr, Caroline Landhage och Maysae Quttineh 
är sedan tidigare styrelseledamöter och fick under årsmötet förlängd 
mandattid. 

Maysae Quttineh har varit organisationens vice ordförande i ett år och 
kommer att fortsätta sitt uppdrag den nuvarande mandatperioden.  

Hela styrelsen har nu mandattid som utgår . 
Tidigare ordförande och senior ordförande, Ewa Grodzinsky, utsågs till 

hedersmedlem för sitt mångåriga engagemang i IBL och för biomedicinska 

Under vårmötet i klinisk- patologi och kemi  
i Örebro höll IBL sitt tjugonde årsmöte.

IBL:s vetenskapliga råd
IBL:s vetenskapliga råd har funnits lika länge som själva yrkes- 
organisationen och bildades med syftet att bevaka utbildningen av  
biomedicinska analytiker. Vi bad Kristin Lovén, styrelseledamot  
i IBL samt sammankallande i det vetenskapliga rådet att berätta  
mer om rådets arbete och frågor som är aktuella just nu. 

Foto: Sam
uel W

estergren



NML 2015 
Nordisk kongress på Island

I början av juni hölls den största nordiska kongressen för biomedicinska  
analytiker i Reykjavik. Den tre dagar långa konferensen med temat ”variety in 

biomedical science” samlade över 400 deltagare från hela Norden. 
Text: Jasenka Dobric, Foto: Niklas Wijkmark 

NML – NORDISK MEDISINSK LABORATORIEGRUPPE
IBL bildar tillsammans med de övriga nordiska länderna nätverket Nordisk Medisinsk Laboratoriegruppe, NML, där medlemmarna 
är de nordiska professionsorganisationerna. NML har ingen formell styrelse och ledarna för de fem organisationerna brukar träffas 
en gång per år.     

NML bildades för att stärka det nordiska professionssamarbetet, öka kunskapen samt bidra till utvecklingen av professionen  
i de nordiska länderna. 

Nätverket står bakom NML-kongressen som är den största för biomedicinska analytiker i Norden.  Kongressen arrangeras  
och hålls vartannat år i det landet som innehar sekretariatet för tillfället. 

NML 2015  ANTAL DELTAGARE: 428, SVENSKA DELTAGARE: 36, UTSTÄLLDA POSTRAR: 56
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NML 2015

agen innan konferensen i 
Reykjavik samlades de 
nordiska ledamöterna i 
NML-gruppen för ett möte 
där frågorna av gemensamt 
intresse diskuterades.

En av frågorna på agendan var 
gästmedlemskap i de nordiska 
yrkesorganisationerna för de som 
arbetar i ett annat nordiskt land. 
Den norska organisationen NITO 
som organiserar landets biomedi-
cinska analytiker har ett avtal för de 

övriga yrkesgrupperna som ingen- 
jörer om gratis gästmedlemskap 
som kan fås i upp till tre år om 
man betalar avgiften i hemlandet. 

Varje land kommer att ta upp 
frågan nationellt och arbeta fram 
ett avtal för gästmedlemskap för 
biomedicinska analytiker. Ett avtal 
mellan Danmark och Norge väntas 
vara klart inom en snar framtid. 

Också framtida studentforum 
på NML diskuterades och Sverige, 
som var först med att arrangera 

studentforum i samband med 
kongressen , kommer att ta 
fram riktlinjer för detta. Man var 
också överens om att studenterna 
är en viktig del av de nordiska 
kongresserna och att studentavgifter 
för deltagande borde erbjudas.  

NML-kongressen arrangeras 
vartannat år, och år  har 
Finland värdskapet. Kongressen 
kommer att hållas i Helsingfors 
den - oktober. 

D
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”DET HANDLAR ÄVEN OM ATT  
FÖRÄNDRA PROFESSIONSKULTUREN,  

VI MÅSTE ÖVA OSS I ATT AKTIVT  
MARKNADSFÖRA OSS SJÄLVA.”

IBL DELADE UT TRE STIPENDIER FÖR DELTAGANDE PÅ KONGRESSEN I REYKJAVIK
”NML-kongressen i Reykjavik har varit berikande, spännande och intressant. Det var ett späckat program som innehöll intressanta 
föreläsningar inom alla olika områden som biomedicinska analytiker kan jobba inom och visade därför på både bredd och djup i ämnet. 

Det var spännande att träffa kollegor både från Sverige och de andra nordiska länderna och höra vilken kompetens som finns och hur 
lika vi är. Man märkte snabbt att vi alla delar samma typ av problematik och utmaningar. Samtidigt inser jag att potentialen för 
samarbete kring utvecklingen av vår profession är stor och att det fortfarande finns mycket att göra.”

RONZA HADAD, LEG. BIOMEDICINSK ANALYTIKER, KLINISK IMMUNOLOGI OCH TRANSFUSIONSMEDICIN, UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO OCH EN AV STIPENDIEMOTTAGARNA 

Kan du se dig selv...

0
2/14

Martina Jürs
Vice ordförande i dbio som organiserar biomedicinska 

analytiker i Danmark, säger att synliggöra en yrkegrupp 

handlar om att få alla engagerade.  

nder  lanserade den 
danska yrkesorganisationen, 
dbio, kampanjen -Brug oss, 
Vi stikker ikke - med tydligt 
mål i sikte. Nämligen att 
marknadsföra och öka kun- 

skapen om biomedicinska analytiker 
och deras profession. 

Beslutet på kongressen  om att 
dbio ska arbeta med att marknads-
föra professionen 
och biomedicin-
ska analytiker-
kåren blev start- 
skottet för 
kampanjen. 
Tillsammans 
med en kommunikationsbyrå 
skapade man en slogan som skulle 
få alla   medlemmar att 
förvandlas till språkrör för yrket. 

– Vi har ett lopp att vinna. Vi 
ser att sjukvården tenderar att flytta 
närmare patienterna samtidigt som 
automatiseringsprocessen pågår på 
sjukhuslaboratorier. Vidare ser vi 
att analysutbudet blir allt större på 
POCT-instrumenten. Så om vi inte vi 
skyndar oss och börjar marknadsföra 
oss och våra kompetenser på ett bättre 
sätt kommer vi att förlora loppet 
till andra yrkesgrupper, förklarar 
Martina Jürs, vice ordförande i den 
danska yrkesorganisationen, dbio.   

ALLAS ANSVAR 
Att marknadsföra en yrkesgrupp är 
inte bara yrkesorganisationernas och 

fackens uppgift, det är allas uppgift. 
Det var utgångspunkten i kampanjen 
som skulle mobilisera alla medlem-
mar och få dem att aktivt börja 
marknadsföra sig själva och sina 
kompetenser till andra yrkesgrupper 
inom hälso- och sjukvården men 
också till allmänheten. 

– Vi har ett ambitiöst mål att 
förändra förhållningssättet där 

biomedicinsk 
analytiker är 
diagnostiska 
partners och 
bidrar aktivt 
med sina 
kompetenser 

till vården och behandling av 
patienter. Det handlar även om att 
förändra professionskulturen, vi 
måste öva oss i att aktivt mark-
nadsföra oss själva, förklarar 
Martina Jürs. 

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER I 
PREMIÄRMINISTERNS TAL 
År  innehöll flera evenemang 
och tävlingar som lanserades i dbios 
tidning, på hemsidan och i sociala 
medier. Medlemmarna uppmunt-
rades att vara kreativa och ta egna 
initiativ. Man arbetade också med 
att nå ut till riksmedier och landets 
politiker. Och det gav resultat. 
Efter att den dåvarande premiärmi-
nistern endast nämnde läkare och 
sjuksköterskor i kampen mot ebola 

Använd oss -- Vi sticker inte 
LYCKAD KAMPANJ I DANMARK 

i sitt nyårstal, var det flera biome-
dicinska analytiker som reagerade. 
Men en månad senare, återigen i 
ett tv-sänt tal, blev biomedicinska 
analytiker omnämnda i talet. 

– Det var en stor seger för oss 
när premiärminister nämnde 
biomedicinska analytiker i sitt tal.
Tanken var att kampanjen skulle 
pågå i ett år men nu fortsätter dbio 
tillsammans med sina medlemmar 
att bygga upp professionens varu- 
märke som diagnostisk partner 
med budskapet: Använd oss, vi 
sticker inte. Inte hela tiden. 

– Vi biomedicinska analytiker är 
världsmästare på provtagning, analys 
och korrekta provresultat. Våra kun- 
skaper och kompetenser kan använ- 
das på nya sätt till nytta för patien-
terna och hälso- och sjukvården.

U STUDENTREKRYTERING 
Trots att söktrycket till utbildningarna har ökat de 
senaste tre åren pekar siffrorna på en framtid där brist 
på biomedicinska analytiker råder. Detta beror fram- 
förallt på de kommande stora pensionsavgångarna 
men också för att efterfrågan på utbildade biomedi-
cinska analytiker kommer att öka i framtiden. 

ATT GÖRA
•	Öka	kunskapen	och	synliggöra	professionen	
•	Vända	trenden	genom	att	visa	arbetsfältets	mångfald
•	Aktivt	arbeta	för	att	minska	avhoppen	från	utbildningarna	

MORGONDAGENS PATIENTER 
Morgondagens patienter är välinformerade och har 
hälso- och sjukdomsrelaterad information lättillgänglig 
via internet. De ställer krav på sjukvården och har en 
mycket större roll än tidigare när det gäller den egna 
behandlingen inklusive laboratorieanalyser och 
provresultat. 

BIOMEDICINSKA ANALYTIKERS ROLL
•	Biomedicinska	analytiker	kommer	att	arbeta	närmare	patienten	

och utgöra en del av vårdteamet runt varje patient 
•	Behov	av	rådgivning	och	tolkning	när	det	till	exempel	gäller	

självtester där kompetenser hos biomedicinska analytiker kan  
tillvaratas  

NYA TJÄNSTER FÖR BIOMEDICINSKA ANALYTIKER  
En åldrande population där allt fler patienter med 
komplexa sjukdomar vårdas utanför sjukhuset kräver 
också att biomedicinska analytiker är involverade i 
hela processen och planerar samt övervakar patienter 
och deras behandlingar. 

BEHOV AV 
•	Specialist-biomedicinska	analytiker	med	olika	expertisområden	
•	Studenthandledare	med	pedagogiska	kunskaper	
•	Både	högre	akademisk	utbildning	och	mångårig	klinisk	erfarenhet	

ska kunna leda till nya positioner och högre lön  

POINT OF CARE TESTING – POCT 
Enligt prognoserna kommer användning av POCT-
instrument och självtestning att öka i framtiden. 
Behov av snabba svarsresultat samt den snabba 
teknologiska utvecklingen ställer även krav på sjuk-
vårdpersonalen som behöver säkerställa korrekta 
provresultat. Under diskussionerna menade flera 
studenter att detta område inte var av stor vikt för 
biomedicinska analytiker och att resultaten från 
POCT-instrument inte är tillförlitliga.  

LEDA UTVECKLINGEN
•	Biomedicinska	analytiker	har	expertis	som	krävs	för	validering	av	

metoder, val av instrument och metoder samt kvalitetssäkring
•	Biomedicinska	analytiker	ska	ansvara	för	upplärning	och	handledning	

av övrig sjukvårdpersonal och patienter som hanterar POCT-instrument 

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER I FRAMTIDEN 
Vilka drivkrafter och trender har biomedicinska analytiker att förhålla sig till i framtiden?  

Under ”Future Trends in Biomedical Laboratory Science” - workshopen fick kongressdeltagarna möjlighet 
att diskutera de avgörande trender och utmaningar som professionen står inför och hur vi bäst möter dem. 

Gruppdiskussioner genomfördes enligt ”world café” - metoden där deltagarna roterade mellan totalt  
16 bord med olika diskussionsteman.  

Text: Jasenka Dobric



KURSER

KURSER I PARASITOLOGI 
GRUNDKURS  
TARMPARASITER
Kursen riktar sig till personer med 
ingen eller lite erfarenhet av parasito- 
logisk diagnostik. Teori blandas 
med praktik med mycket fokus på 
mikroskopi av både maskar och 
protozoer samt prepareringsmetoder. 

KURSLEDARE Jessica Ögren &  
Samir Kawash
DATUM  -  december 
PLATS Jönköping
ANTAL DELTAGARE Max  
PRIS  kr.  
Medlem i IBL   kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG  november

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

KURSLEDARE Jessica Ögren &  
Samir Kawash
DATUM - december 
PLATS Jönköping
ANTAL DELTAGARE Max  
PRIS  kr. Medlem i IBL  
  kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG  november

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

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

KURSLEDARE Jessica Ögren &  
Samir Kawash
DATUM - mars 

PLATS Jönköping
ANTAL DELTAGARE Max   
PRIS Ej fastställt
SISTA ANMÄLNINGSDAG  februari 

URS  
2016

BLI MEDLEM I IBL

Institutet för biomedicinsk  

laboratorievetenskap, IBL, är en icke  

facklig oberoende professionell  

organisation för biomedicinska analytiker.  

IBL arbetar för att stärka professionens  

status samt för att stödja och utveckla  

den kunskap och kompetens som  

finns hos biomedicinska analytiker.  

Vill du bli medlem gå in  

på hemsidan www.ibl-inst.se

DKURS  
PARASITER
FULLBOKAD!ADADLLLLUU OKOK DDD
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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



Källa: Persson, B. &Wilhelmsson, M. Biomedicinsk analytiker – en profession att vara stolt över. Studentlitteratur, 2008

Yrket biomedicinsk analytiker växte fram ur den experimentella  
vetenskapen i mitten av -talet. Olika laboratoriemetoder  

utvecklades och histoteknikens och mikroskopets tekniska utveckling  
gav nya och bättre möjligheter att studera celler. 

Text: Tanja Wijkmark

MEDLEMSSIDOR MEDLEMSSIDOR 

YRKETS HISTORIA  
från laboratris till biomedicinsk analytiker

”SOM LABORANT ÄR KVINNAN  
KOMPLETT OMÖJLIG” 

ETT UTTALANDE FRÅN EN MÄKTIG STOCKHOLMS- 
APOTEKARE I SLUTET AV 1800-TALET. 

Yrkesorganisationen IBL 
bildas 
1942 bildades Svensk 
Preparatrisförening (SPF) och 
Svensk Laboratrisförening 
(SLsF) för att skapa en bättre 
utbildning, ett erkännande av 
yrkeskunskaperna, bättre lön 
och en enhetlig yrkestitel. De 
som arbetade histopatologiskt, 
anatomiskt och patologiskt 
startade SPF och de som 
arbetade med andra slag av 
laboratorieundersökningar 
inom kemi, bakteriologi och 
fysiologi bildade SLsF. Dessa 
föreningar slogs ihop 1961och 
bytte namn till Svensk 
Laboratorieassistentförening. 
1995 upplöstes denna förening 
och IBL, Institutet för 
biomedicinsk laboratorieveten-
skap, bildades. 

Institutet för biomedicinsk 
laboratorievetenskap, IBL, 
är yrkesorganisation för 
biomedicinska analytiker och 
arbetar för att stärka 
professionens kunskap och 
kompentens. IBL är en politiskt 
och fackligt obunden ideell 
förening med cirka 6 000 
medlemmar. Mer information 
hittar du på www.ibl-inst.se.

xperiment på hjärta och 
blodcirkulation började 
utföras vilket gav en ökad 
förståelse för den fysiologiska 
processen i kroppen. 

Den moderna naturveten-
skapliga medicinen etableras i Sverige 
och de naturvetenskapliga - samt 
de medicinska ämnenas utveckling 
och specialisering medförde ett 
behov av laboratorier.

Det laboratorietekniska arbetet 
blev från början kvinnornas arbets- 
område då ingen manlig tradition 
fanns bakåt i tiden. Biomedicinska 
analytiker ansvarade för att utföra 
kvantitativt och kvalitativt analys- 
arbete, sammanställa resultat och 
ansvara för det tekniska utförandet. 
Det självständiga arbetet går som 
en röd tråd genom yrkets historia. 
Biomedicinska analytiker blev då 
som nu specialister med unika 
kunskaper och färdigheter i labora-
toriemetodiker inom olika ämnes-
områden. 

Att utbilda sig som kvinna var 
ingen självklarhet vid denna period. 
De kvinnor som rekryterades var 
ofta döttrar, fruar eller systrar till 
ämnesföreträdarna. Det var välut-
bildade kvinnor som talade flera 

språk och hade utbildning i foto- 
grafering och teckning. Personliga 
egenskaper som behövdes för  
att passa för laboratoriearbete  
var tålamod, fingerfärdighet, 
omdömesförmåga, pålitlighet  
och noggrannhet. 

Yrket utvecklades först inom 
forskning och sedan inom den 
kliniska verksamheten. I början av 
-talet började många sjukhus 
skaffa laboratorier och  fanns 
det särskilda kliniska laboratorier i 
Stockholm, Uppsala, Lund, 
Göteborg och Örebro.  

År  ändrades titeln till 
tekniskt biträde då riksdagen beslu-
tade att även män kunde inneha 
den tjänsten, dock med kvinnlig 
lön som ersättning. 

Före 1942
Ingen enhetlig eller formell utbildning fanns 

utan de utbildningar som erbjöds var på 

lokal nivå och utformade enligt de behov 

som laboratorierna hade. Utbildningen var 

ofta 1-3 år lång och gav kvalifikationer för 

endast en arbetsplats. 

E

1942
Titlarna preparatris och laboratris antogs för att markera att  

yrkesutövarna hade kvalificerade arbetsuppgifter för vilka 

krävdes en speciell utbildning.  Svensk Preparatrisförening 

och Svensk Laboratrisförening fick statliga medel för att 

bedriva utbildning och fortbildning. Utbildningsprogram inom 

histopatologi, klinisk kemi och bakteriologi utvecklades. 

1957
De första Laborantskolorna var en tvåårig 

utbildning inom utbildningssystemet och 

var anpassad efter sjukvårdens behov. 

Första året lästes gemensamt och andra 

året valdes specialutbildning för klinisk 

kemi, patologi och mikrobiologi. 

1962
Ytterligare två inriktningar tillkom - klinisk 

fysiologi och allmän kemi.

1964
En gemensam titel antogs, laboratorie- 

assistent. Den tvååriga utbildningen  
gjordes om och man valde inriktning 
direkt.  

1977
Utbildningen blev en högskole-och univer-

sitetsutbildning och trots att utbildningen 

var mer tekniskt inriktad valde man låta 

den ingå i sektorn för vårdutbildningar 
eftersom arbetsområdet hade ett nära 
samband med medicinsk forskning och 

utbildning. 

1993 
Utbildningen förlängdes till tre år utan 
specialinriktning och blev en genera-
listutbildning där 60 poäng biomedicinsk 

laboratorievetenskap blev huvudämne.

1995
För att belysa yrkesgruppens själv-
ständiga och kvalificerade arbete, 
samt att utbildningen är en treårig 
högskoleutbildning gjordes ett 
namnbyte från laboratorieassistent 
till biomedicinsk analytiker. 

1999
Biomedicinsk analytikerutbildningen gav 

nu även en yrkesexamen och biomedi-
cinsk analytiker blev skyddad yrkestitel.

2006
Sedan den 1 april 2006 är biomedicinsk  

analytiker ett legitimerat yrke. Legitimationen 

är det högsta kompetensbeviset inom 
hälso- och sjukvård och är till för att främja 

patientsäkerheten. 
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Hur tar man ansvar för hälsan? Ja, 
inte genom att leka doktor själv och 
beställa privata prover på en höft. 
Övertron på prover vill olika företag 
slå mynt av. Är svaren fina kanske 
kunden blir lugnad, men hamnar 
värden utanför normalgränserna får 
den offentliga vården ta notan för att 
reda upp.

Företagen Werlabs och Blodkollen 
är bara mäklare för provbeställning. 
På deras hemsidor får du beställa och 
betala och Unilabs, Aleris och Karolin-
ska är de som utför laborationerna.

Labvärdens normalgränser anges 
ofta som två standardavvikelser från 

medelvärdet, och cirka % av de friska 
hamnar utanför. Undersöker man 
många friska, eller tar många olika 
tester på samma friska person, får 
man räkna med falskt positiva svar.

Patologiska utfall, sanna eller falska, 
kommer inte bolagen ta ansvar för. 
Vårdcentralen kommer få förklara, ta 
fler prover och utreda. ”I det fall att 
testerna visar att du har värden som 
indikerar att de ligger utanför de 
normala referensvärden som sjukvården 
använder kommer Werlabs att skrift- 
ligen rekommendera dig att uppsöka 
läkare för att utreda provsvaret.”

Sannolikheten att en orolig person får 
en viktig sjukdom upptäckt genom 
prover på eget bevåg verkar mycket 
liten. Detta är inte sjukvård utan 
opportunistisk screening. Själva 
proverna är det inget fel på, även om 
till exempel PSA inte bör tas innan 
mannen fått information om både 
fördelar och nackdelar. Ett av Werlabs 
testkombos innehåller till och med 
HIV-test; jag hoppas de inte kommer 
meddela positiva provsvar via SMS 
eller e-post.

Företagen har en annan syn. Styr- 
elseordföranden i Werlabs, Simon 
Reinius, påstår att “En stor del av be-
folkningen går runt med värden som 
kan vara en indikation på sjukdom 
eller allvarlig brist och som borde 
utredas av en vårdcentral. Uppemot 
varannan människa ligger även lågt 
inom vitaminer och mineraler”. 
Biomedicinska analytikern Lovisa 
Ryding som startat Blodkollen är 
lika positiv: ”När du beställer en 
analys av Blodkollen levereras ditt 
svar med fullständig information  
om analysen, om vad höga och låga 
värden kan ge för symptom och 
vilken orsak som kan ligga bakom 
samt förslag på åtgärder! Ta kontroll 
över kropp och undvik sjukdoms-
alstrande värden!”

Bakom dessa stora ord är det vinst- 
intresset som talar, priserna är rejält 
tilltagna. Värst är Blodkollen som tar 
 kronor för samma klamydiatest 
som man kan beställa på klamydia-

”Det har länge varit ett krav på att man ska vara sjuk för att få sina 
värden analyserade, tills nu! Vad vill du fråga din kropp?”  

(från Blodkollens Facebook-sida.)

BLODTEST À LA CARTE  
– KAROLINSKA SÄLJER TEST TILL PRIVATPERSONER

Mats Reimer
Barnläkare i Mölnlycke och bloggare på Dagens Medicin

test.nu helt gratis. Ändå är jag mest 
besviken på Karolinska Universitets-
laboratoriet. När jag frågade deras 
divisionschef Johan Alm hur de kan 
agera underleverantör till Werlabs, 
svarade han att det går bra då före- 
taget drivs av en läkare, Rickard 
Lagerqvist. ”Han står som remittent/
beställare av proverna … Hur prov- 
svaren hanteras därefter är således 
hans ansvar.”

Kanske Universitetslaboratoriet 
tjänar på detta, men vården totalt för- 
lorar när falskt positiva provsvar skapar 
onödigt arbete för oss kliniskt verk- 
samma läkare, när oroliga friska tränger 
ut patienter med större vårdbehov.

Den som känner sig sjuk bör söka 
läkare. Men den som känner sig frisk 
bör inte gå till extra hälsokontroller 
eller köpa sig blodprover. För att ta 
hand om hälsan gäller de gamla råden: 
rök inte, rör på dig varje dag, ät mått- 
ligt och mest grönsaker, drick inte för 
mycket och vårda dina vänskaper.

”JAG HOPPAS DE INTE KOMMER
MEDDELA POSITIVA PROVSVAR VIA  

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

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

ÖGONAKUTEN

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

Bevisat mer effektiv än 

koksaltlösning vid stänk 

från syror och alkalier

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

Cederroth_EyeWash_202x267.indd   1 2015-04-15   14:51
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IBL KALENDARIUM

KURSER, MÖTEN OCH KONFERENSER 2015/2016

KNEP & KNÅP
Denna gång finns det sju ord gömda med kopp-
ling till biomedicinska analytikers historia. Som 
vanligt får en vinnare bjuda sina kollegor på tårta.  

Skicka in lösningen senast den  november till 
kurser@ibl-inst.se eller IBL, Knep & Knåp, 
Västberga allé ,  tr.,   Hägersten.

Rätta orden i nr.  skulle vara: kvalitetsansvarig, 
metodspecialist, provtagning, metodutveckling, 
validering, provsvar, handledning, analys. 

Vinnaren av Knep & Knåp i nr.  som får bjuda 
sina kollegor på tårta är  
Ulrika Westman, Klinisk kemi,  
Arvika sjukhus. 
 
Rätt svar på gissa cellen:  
Blast med Auerstavar.  

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

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

9-10 OKTOBER
EPBS-möte
Zagreb, Kroatien

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

15 OKTOBER
Equalis användarmöte  
- Transfusionsmedicin
Svenska Läkaresällskapet,  
Stockholm

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

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

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

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

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

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

17 NOVEMBER
Equalis användarmöte
- Nuklearmedicin
Klara Konferens, Stockholm 

1-2 DECEMBER
IBL-kurs
Grundkurs tarmparasiter
Jönköping 

3-4 DECEMBER
IBL-kurs
Grundkurs blodparasiter
Jönköping 

2016
16-18 MARS 
IBL-kurs
Fördjupningskurs i tarmparasiter
Jönköping 

AB Ninolab har varit leverantör av laboratorieutrustning till 
den svenska marknaden sedan 1965 och �rar 50-årsjubileum i år.
 Våra framgångar beror på en medveten satsning på kompetens 

och kvalitet. Vi utför service i egen regi och har en väl utbyggd 
sälj-/serviceorganisation med kontor på olika platser i Sverige. 

Ninolab är det självklara valet!

Våra produktområden:

•	 Värme, kyla & klimatkontroll

•	 Diskning & sterilisering

•	 Vägning, provberedning & kontroll

•	 Vatten, luftrening & renrum

•	 Bioteknik

•	 Inredning

•	 Skyddsventilation

•	 Projektering

•	 Helhetslösningar

..

Valkommen til l var varld dar kvalitet i al la led lonar sig!

..

..

..

08-590 962 00     www.ninolab.se

Ulrika Westman, Klinisk kemi,  

NÄSTA NUMMER  AV LABORATORIET KOMMER  
30 NOVEMBER
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POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

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

Diagentec AB
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

  Har du byggt ditt försvar?

  DET SUNDA VINTERPAKETET

  

Xpert Norovirus, Xpert C. difficile, Xpert Carba-R och Xpert Flu/RSV 
XC är tester för GeneXpert Systemet. 

En nödvändig verktygslåda för att bekämpa infektioner, minska risken 
för att behöva stänga en vårdavdelning och avvärja en vintervårdkris.

Molekylär diagnostisk testning med Cepheid’s GeneXpert system ger 
snabb och tillförlitlig diagnos.

Det minimerar inverkan på sjukhusets resurser genom att möjliggöra  
omedelbara beslut för infektionskontroll och start av lämplig behandling.

Var redo att förhindra spridning av sjukdomar och förbättra  
patienthantering och antibiotika/antiviral användning.




