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Man som använder sig 
av glukosmätare

I läsande stund är Diagnostikforum över och jag 
hoppas innerligt att alla som var där känner sig 
nöjda. Det är mycket arbete bakom att arrangera en 
kongress så nu behöver vi lite vila men snart så går 
startskottet till planeringen inför Diagnostikforum 
2014, 14–16 oktober. Vi har för avsikt att göra kom-
mande möte ännu bättre så notera dessa datum i er 
kalender redan nu.

Tidningens tema är diabetes, sjukdomen som räknas 
till den snabbast växande i världen. På grund av att 
ökningen är så stor så talar 
forskare om en världsepi-
demi. Framför allt är det 
typ-2 diabetes som ökar 
mest och det beror främst 
på det ohälsosamma sättet 
att leva med fet sockrad mat 
samtidigt som vi rör på oss 
alldeles för lite. Den största ökningen sker i utveck-
lingsländerna. Vad beträffar den autoimmuna formen, 
typ-1 diabetes, så ökar även den och uppträder hos allt 
yngre barn såsom ett- och tvååringar. Här spelar nog 
ärftliga faktorer stor roll. 

Övervikt är en stark riskfaktor för utveckling av typ-2 
diabetes och en av flera komplikationer är, förutom att 
ögon, njurar och nerver kan ta skada av de höga blod-
sockernivåerna, risken för hjärtinfarkt. Fetman kan vi 
dock försöka motverka på många olika sätt men grun-
den är ändå att äta nyttigt i lagom portioner och vara 

fysiskt aktiv. Jag räknade ut mitt BMI, body mass index, 
som är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd 
(vikt (kg)/längd2 (m)). Jag är överviktig (vid BMI över 25) 
och behöver minska min vikt med åtminstone 3 kg. Jag 
försöker nu pröva på en teknik som ska hjälpa mig gå 
ned i vikt och det är med 5-2 metoden, är den bekant?

En viktig sak relaterat till 
diabetes är att de blodsock-
ermätare, framför allt inom 
primärvård och diabetespa-
tienters egna blodsockermä-
tare, verkligen mäter rätt. 
Blodsockernivån avgör hur 
mycket insulin som behöver 

tillföras diabetespatienten. 
Kraven på blodsockermätare kommer öka i och 

med att en ny ISO standard (In vitro-diagnostiska 
mätsystem – Krav på blodglukosmätare avsedda för 
självtestning vid övervakning av diabetes mellitus, 
SS-EN ISO 15197:2013) har arbetats fram vilket gör att 
de sämre blodsockermätarna kommer försvinna på 
marknaden. Dessutom samarbetar Svensk Förening 
för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) och Equalis 
i ett egenmätarprojekt där resultat från olika jämfö-
relsemätningar som görs i diabetesvården samlas in 
och sammanställs regelbundet för att ha kontroll på 
kvaliteten på glukosmätarna på marknaden.

Trevlig läsning!

”En viktig sak relate-
rat till diabetes är att de 

blodsocker mätare som finns, 
verkligen mäter rätt.”
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Bakgrund
Ländryggssmärta är ett vanligt kliniskt 
tillstånd som leder till betydande problem 
och lidande för ett stort antal individer, 
samt stora kostnader för samhället. Hos 
de flesta personer som drabbas av länd-
ryggssmärta är den underliggande pato-
login okänd. Ryggsmärtan klingar oftast 
av spontant inom ett par till några veckor 
och någon specifik behandling är därmed 
inte nödvändig. Dock kan man hos en min-
dre del av patienter med ländryggssmärta 
finna specifika smärtorsaker, så som t.ex. 
diskbråck, som dessutom kan ge upphov 
till ischias [1]. Trots att diskbråck är en 
vanligt förekommande orsak till smärttill-
stånd i ryggen, är kunskapen bristfällig om 
de underliggande patofysiologiska meka-
nismerna. Diskbråck ger dock inte alltid 

upphov till smärta, vilket exemplifieras 
med att ca. 35-70% av asymtomatiska indi-
vider utan rygg och/eller ischiassmärta vid 
MR-undersökning av ländryggen har visats 
ha diskbråck [2].

Mellan ryggradens kotor finns interver-
tebraldiskarna, vilka består av en geléak-
tig kärna, nucleus pulposus och ett yttre 
hölje, annulus fibrosus. Nucleus pulposus 
i intervertebraldiskarna kan vid diskbråck 
påverka närliggande nervrot inte enbart 
mekaniskt utan även genom biologiska 
mekanismer, t.ex. medierade via cytokiner, 
bl.a. TNF (se även nedan) [3, 4]. Cellerna i 
diskvävnaden har i dessa sammanhang 
visats spela en viktig roll, men kunska-
pen avseende hur cellerna är involverade 
är ofullständig [5, 6]. I kliniska situationer 
med diskbråck där den mekaniska defor-
mationen av nervroten är betydande kan 
symptomen variera mellan individer, från 
minimal ischiassmärta till uttalad sådan. 
Dessa variationer i symptom mellan indi-
vider skulle kunna bero på variationer i 
cellsammansättningen hos nucleus pulpo-
sus mellan individer. Ytterligare forskning 
rörande förståelsen av biologiska meka-
nismer inducerade av cellerna i nucleus 
pulposus kan tänkas förklara underlig-
gande patofysiologiska mekanismer vid 
diskbråck och ischias.

Nucleus pulposus består av åtminstone 
två cellpopulationer, notochordala celler 

Effekter av celler  i 
intervertebraldiskar på 
nervvävnad

Det övergripandet syftet med 
min avhandling, som jag 
försvarade vid Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs uni-
versitet 26 april 2013, var 
att studera effekter av 
celler som finns i ryggra-
dens diskar på nervvävnad. 
Avhandlingens titel ”Effects 
of intervertebral disc cells on 
neural tissue. In vitro and in 
vivo experimental studies”. 

Doktorsavhandling med experimentella 
studier rörande diskbråck

1) Andersson, B., Intervertebral disc 
herniatio: Epidemiology and natural history, 
in Low Back Pain. A scientific and clinical 
overview, J. Weinstein, Gordan, SL,, Editor 
1995, Rosemont, IL: American Academy of 
Orthopaedic Surgeons. p. 7-21.

2) Boden, S.D., et al., Abnormal magne-
tic-resonance scans of the lumbar spine 
in asymptomatic subjects. A prospective 

investigation. J Bone Joint Surg Am, 1990. 
72(3): p. 403-8.

3) McCarron, R.F., et al., The inflammatory 
effect of nucleus pulposus. A possible 
element in the pathogenesis of low-back 
pain. Spine 1987. 12(8): p. 760-4.

4) Rydevik, B., M.D. Brown, and G. Lundborg, 
Pathoanatomy and pathophysiology of nerve 
root compression. Spine 1984. 9(1): p. 7-15.

5) Larsson, K., et al., Electron microscopy 
analysis of neurites extending from dorsal 
root ganglia in vitro following exposure 
to intervertebral disc cells. Cells Tissues 
Organs, 2012. 196(1): p. 82-9.

6) Larsson, K., et al., Effects of intervertebral 
disc cells on neurite outgrowth from dorsal 
root ganglion explants in culture. Spine 
(Phila Pa 1976), 2011. 36(8): p. 600-6.

7) Hunter, C.J., J.R. Matyas, and N.A. 
Duncan, Cytomorphology of notochordal 
and chondrocytic cells from the nucleus 
pulposus: a species comparison. J Anat, 
2004. 205(5): p. 357-62.

8) Trout, J.J., J.A. Buckwalter, and K.C. 
Moore, Ultrastructure of the human interver-
tebral disc: II. Cells of the nucleus pulposus. 
Anat. Rec., 1982. 204(4): p. 307-14.

och kondrocytliknande celler, kollagen 
och proteoglykaner [7]. Förekomsten av 
notochordala celler i vuxen human nucleus 
pulposus diskuteras ständigt i vetenskap-
liga sammanhang. Ett f lertal forskar-
grupper har kunnat identifiera levande 
kondrocytliknande celler och notochordala 
celler i human nucleus pulposus ända upp 
till 91 års ålder[8, 9]. Eftersom cellerna i 
nucleus pulposus är inblandade i patofy-
siologiska mekanismer vid nervrotspå-
verkan i samband med diskbråck finns 
det ett intresse att analysera dessa olika 
cellerpopulationers biologiska effekter på 
nervvävnad. 

Tidigare studier har visat att nucleus 
pulposus i intervertebraldiskarna kan 
inducera funktionella och strukturella 
förändringar i intilliggande nervrot, 
genom olika mekanismer, t.ex. genom 
inflammatoriska, immunologiska och/
eller vaskulära reaktioner [10, 11]. Det har 
också med experimentella djurmodeller 
påvisats förändringar i djurens beteende 
samt neuronala aktivitetsförändringar 
på DRG-, ryggmärgs- och thalamusnivå 
efter applikation av nucleus pulposus och/
eller proinflammatoriska cytokiner (t.ex 
Tumor Necrosis Factor, TNF) på DRG och 
nervrötter hos råtta [12, 13]. I in vitro-försök 
har man kunnat visa effekter av nucleus 
pulposus och av nucleus pulposus relate-
rade cytokiner, som TNF, Interleukin 1-beta 
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en kombination av de två cellslagen fick vi 
en signifikant inhibering av neuritutväx-
ten då antalet av notochordala celler var 
litet och antalet av kondrocytliknande 
celler var betydligt större.  Detta var en 

intressant iakttagelse då denna situation 
efterliknar cellkombinationen i diskvävna-
den hos människan. 

Vi gick vidare med ytterligare in vitro-för-
sök och med hjälp av elektronmikrosko-
piska analyser ville vi studera eventuella 
morfologiska förändringar av neuriterna 
efter påverkan av de två cellslagen. 

Dessa försök genomfördes på liknande 
sätt som beskrivits ovan. Vid avslutan-
det av experimenten fixerades DRG och 
neuriter med Karnovsky fixeringslösning 
och preparerades för skanning- (SEM) 
respektive transmissionselektronmikro-
skopi (TEM). Morfologiska karakteristika 
av neuriter i kontrollexperiment (endast 
odlingsmedium tillsattes odlingarna), efter 
applikation av notochordala celler 
samt kondrocytliknande celler i 
odlingarna studerades (Fig.4).

9) Weiler, C., et al., Immunohistochemical 
identification of notochordal markers in 
cells in the aging human lumbar interver-
tebral disc. Eur Spine J, 2010. 19(10): p. 
1761-70.

10) Olmarker, K. and K. Larsson, Tumor 
necrosis factor alpha and nucleus-pulpo-
sus-induced nerve root injury. Spine 1998. 
23(23): p. 2538-44.

11) Olmarker, K., B. Rydevik, and C. 
Nordborg, Autologous nucleus pulposus 
induces neurophysiologic and histologic 
changes in porcine cauda equina nerve 
roots. Spine, 1993. 18(11): p. 1425-32.

12) Brisby, H. and I. Hammar, Thalamic 
activation in a disc herniation model. Spine 
2007. 32(25): p. 2846-52.

13) Olmarker, K., R. Storkson, and O.G. 
Berge, Pathogenesis of sciatic pain: a 
study of spontaneous behavior in rats 
exposed to experimental disc herniation. 
Spine 2002. 27(12): p. 1312-7.

14) Larsson, K., B. Rydevik, and K. 
Olmarker, Disc related cytokines inhibit 
axonal outgrowth from dorsal root ganglion 
cells in vitro. Spine, 2005. 30(6): p. 621-4.

Fig. 4a. SEM-bild på neuriter i odling. Fig. 4b. TEM-bild på neuriter i odling.

Fig. 5. Diametern av varje tvärsnittad neurit mättes.

(Il1-β), på neuriter från dorsala rotganglier 
i odling från nyfödda råttor [14]. De ovan 
nämnda effekterna på nervvävnad tycks 
vara, som tidigare nämnts, relaterade till 
cellerna i diskvävnaden. 

Avhandlingens material, 
metoder och resultat
I in vitro-försöken använde vi oss av 
organodling. Dorsala rotganglier (DRG), 
som innehåller en ansamling av nervcel-
ler, plockades ut under sterila betingelser 
från nyfödda råttungar och placerades 
i förbehandlade odlingsskålar. Neuriter 
växte ut från dessa DRG och efter 24 tim-
mar mättes utväxten digitalt. Diskvävnad 
togs från svansdiskar hos råttor och cel-
lerna i diskvävnaden separerades från 
sitt matrix och sorterades efter storlek 
(stora celler=notochordala celler, små cel-
ler=kondrocytliknande celler) med hjälp av 
flödescytometri (FACS-Aria) (Fig.2).  Olika 
antal och kombinationer av notochor-
dala celler och/eller kondrocytliknande 
celler applicerades på DRG-odlingarna 
och effekten i form av en inhibering av 
neuritutväxten mättes efter ytterligare 
24 timmars odling (Fig.3). Resultaten från 
denna studie visade att antalet celler samt 
kombinationen av de två cellslagen var av 
stor betydelse. Notochordala celler påver-
kade neuritutväxten vid betydligt lägre 
cellantal än kondrocytliknande celler. Vid 

Fig. 3. DRG efter 48 timmars odling. Den 
maximala utväxt bestäms genom mätning av 
neuritutväxt i fyra riktningar, 90° från varandra.

Fig.2a. Notochordal cell och 2b. Kondrocytliknande cell från diskvävnad hos råtta.
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av gen- och proteinuttryck från diskceller. 
I tredje artikeln i min avhandling stude-
rade vi framkallad aktivitet i thalamus 
(Fig. 6) efter att notochordala celler och/
eller kondrocytliknande celler applicerats 
på ischiasnerven hos råtta. Smärtimpulser 
går via den spinothalama banan till tha-
lamus (en kopplingsstation för sensoriska 
signaler) innan dessa signaler når cortex i 
storhjärnan. Resultaten från denna studie 
visade olika effekter på den framkallade 
neuronala aktiviteten i thalamus efter att 
DRG varit utsatt för notochordala celler 
och/eller kondrocyt-liknande celler. 

I den fjärde artikeln gjordes en neu-
ropatologisk undersökning av spinala 
nerver med ljusmikroskopisk teknik hos 
råtta där notochordala- respektive kond-
rocytliknande celler applicerats på DRG 
och nervrot. I en kontrollgrupp gjordes en 
mekanisk nervrotsförskjutning och appli-
kation av NP på DRG/nervrot vilket fram-
kallade en omfattande nervskada, vilket 
har visats även i andra studier [15]. Mer 
diskreta förändringar, som nervfiber med 
förstorad Schwanncellcytoplasma, kunde 

15) Omarker, K. and R.R. Myers, Pathogenesis of sciatic 
pain: role of herniated nucleus pulposus and deformation 
of spinal nerve root and dorsal root ganglion. Pain, 1998. 
78(2): p. 99-105.

observeras efter applicering av NP och/
eller de olika cellpopulationerna. Några 
cellulära tecken på inflammation kunde 
inte upptäckas i några av de analyserade 
nervkomplexen. Immunohistokemisk 
undersökning, vilket kunde ha påvisat 
olika inflammatoriska cytokiner, var inte 
möjlig att utföra i denna studie på grund 
av inbäddningsmaterialet (Agar 100) av 
nervvävnaden. Små tecken på inflamma-
tion kan därför ha undgått upptäckt. 

Jag vill härmed tacka IBL för det resesti-
pendium som jag tilldelats för att munt-
ligt presentera studien ”Morphological 
analysis of spinal nerve tissue in rats 
following application of notochordal cells 
and chondrocyte-like cells”. Detta arbete 
ingår i min avhandling. Studien har pre-
senteras vid den internationella konfe-
rensen Combined Meeting of Orthopaedic 
Research Societies, CORS, i Venedig, 
Italien, den 13–16 oktober, 2013.

Karin Larsson, 
Leg. biomedicinsk analytiker, Med. Dr. 

Avdelningen för ortopedi, Institutionen 
för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska 

akademin vid Göteborgs Universitet

Inga morfologiska förändringar kunde 
noteras med hjälp av SEM (Fig.4a) eller TEM 
(Fig. 4b). Neuriternas diameter mättes och 
resultaten från dessa mätningar visade 
dock en statistisk signifikant minskning 
av neuritdiametern efter att DRG och neu-
riter varit utsatta för notochordala celler 
under en tidsperiod av 24 timmar (Fig.5). 
Ur ett kliniskt perspektiv är dessa fynd av 
intresse då man vet att små förändringar 
av axondiametern är vanligt förekom-
mande vid vissa neuropatitillstånd.

En logisk följd i min forskning var att 
nu gå vidare med in vivo-studier, där det 
bl.a. finns helt andra systemiska faktorer 
involverade, vilka kan påverka resultatet 

Karin Larsson, leg. biomedicinsk analytiker och Med. Dr. försvarade tidigare i år sin avhandling ”Effects of intervertebral disc 
cells on neural tissue. In vitro and in vivo experimental studies”.

Fig.6. Registreringselektrod införd i thalamus 
hos råtta.
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Labex Snabb-diff
Snabb färgningslösning för lufttorkade 
preparat inom hematologi, cytologi och 
histologi. 

•	 Lösningen är buffrad och visar inga färgförändringar 
p.g.a. varierande PH

•	 Snabbt resultat, diagnos inom 1-2 minuter
•	 Standardiserade lösningar som är preparerade för 

direkt användning 
•	 Prisvärt alternativ till andra färgningslösningar 

  Vill du testa om LABEX Snabb-Diff passar din metod? 
  Just nu: Gratis testkit, kontakta oss så berättar vi mer!   

LABEX Snabb-Diff är en modifierad Pappenheim metod

  INSTRUMENT AB



Nytt & Noterat

Intresset för cytologiutbildningen är stort. 
26 förstahandssökande konkurerade om 
totalt 15 platser inför höstens terminstart. 
Men nu väljer Karolinska Institutet, KI, att 
förnya magisterprogrammet innan de fort-
sätter att utbilda cytodiagnostiker. 

Som tillfällig lösning planerar KI att 
erbjuda en uppdragsutbildning i cytologi. 
Tanken är att den ska pågå en termin och 
resultera i 30 högskolepoäng. 

 – Det blir en korttidslösning vi kan 
erbjuda arbetsgivarna som kommer att 
få betala för utbildningen. Om vi hinner, 
startar vi kursen redan i januari 2014, säger 
Gareth Morgan, studierektor för magister-
programmet i diagnostisk cytologi. 

Nya metoder förändrar cytologin
Under tiden kommer en arbetsgrupp att 
påbörja utvärderingen av den nuvarande 
utbildningen, titta på vad som händer inom 
yrket, inte minst den teknologiska utveck-
lingen, samt behovet av cytodiagnostiker i 
landet.

Enligt Gareth Morgan är det framförallt 
tre saker som man kommer att titta lite 
extra på innan några beslut tas, om hur den 
nya utbildningen ska se ut.

 – Först har vi vaccination mot humant 
papillomvirus (HPV) som på sikt kan minska 
antalet cellprovskontroller men då handlar 
det om 20 år i framtiden. Nu vaccinerar man 
framförallt de unga och de flesta som drab-
bas av livmoderhalscancer är över 30 år. 

En annan viktig aspekt är att alla cyto-
logiska laboratorier i landet har över-
gått till så kallad vätskebaserad cytologi. 
Preparationen av dessa prover ger ett tunt 
lager av celler på glaset med väldigt få 
överlappningar, så kallad monolayer, vilket 
resulterar i lättare undersökta prover än 
tidigare. 

I våras kom beskedet att landets 
enda utbildning i diagnostisk 
cytologi är inställd och startar 
inte höstterminen 2013. Nu 
ska Karolinska Institutet se 
över magisterprogrammet och 
anpassa det i större utsträck-
ning till de förändringar som 
sker inom yrket just nu. 

Text: Jasenka Dobric

 – Det tar inte lika lång tid att titta på 
glaset idag och man kan undra om det kom-
mer att minska behovet av cytodiagnosti-
ker. Samtidigt finns det många 40- talister 
i yrkeskåren som kommer att gå i pension 
snart. Det är en svår balansgång att förutse 
behovet och det tar lång tid innan de nyut-
bildade cytodiagnostikerna får ta ansvar för 
sina egna bedömningar.

Vidare möjliggör vätskebaserad cyto-
logi HPV-testning. Ett negativt testresultat 
för högrisk-HPV betyder att dessa prover 
inte behöver gå vidare till en morfologisk 
undersökning.

 – Möjligheter för sådan testning finns 
redan i Stockholm och vissa andra lands-
ting men det kommer att dröja innan hela 
landet har det. Man ska också vara försik-
tigt med tolkning av resultaten, det kan 
hända att analyserna inte visar förekomst 
av högrisk-HPV men cellerna kan visa mor-
fologiska förändringar som tyder på första-
dium till cancer, säger Gareth Morgan.

 – En sak är säker, antalet morfologiska 
bedömningar av gynekologiska cellprov 
kommer att minska, men det finns så 
mycket annat som cytologi kan bidra med. 
Undersökning av celler från andra kropps-
delar kan ge information om tumörers 
ursprung och andra egenskaper, som exem-
pelvis hur cancerceller svarar på cytostatika 
in vitro som ett sätt att skräddarsy behand-
lingen. En av de senaste metoderna är upp-
täckten av cirkulerande tumörceller, det 
vill säga ett fåtal celler som fångas i blodet 
och sedan analyseras morfologiskt för att 
påvisa förekomsten av markörer och gen-
uttryck, fortsätter han.

Med de många förändringarna som cyto-
logi står inför idag, tycker Gareth Morgan att 
det är klokt att invänta och se vart utveck-
lingen är på väg. 

 – Det är bättre med evolution istället för 
revolution. Man kan inte vända upp och ner 
på allt, på samma gång. Framtiden ser ljus ut. 

Karolinska Institutet ser över 
magisterutbildningen i cytologi

Byggstart för den 
nya laboratorie
anläggningen
Med de första spadtagen markerade 
bland andra utbildningsminister Jan 
Björklund startskottet för Biomedicum, 
ett av Europas största forskningslabo-
ratorier. Karolinska Institutets toppmo-
derna laboratorieanläggning kommer nu 
att börja växa fram i Hagastaden. Med 
en yta på cirka 80  000 kvadratmeter 
ska laboratoriekomplexet rymma den 
växande experimentella forskningen 
på Karolinska Institutet. Biomedicum 
kommer att vara arbetsplatsen för nära 
1700 forskare och övrig personal vil-
ket också skapar unika möjligheter för 
gränsöverskridande forskning. 

 – Biomedicum är en mycket viktig 
infrastruktursatsning. Den kommer 
att stärka våra möjligheter att bedriva 
internationellt ledande forskning och 
ge oss nya möjligheter att nå genom-
brott som förbättrar människors hälsa, 
säger Anders Hamsten, rektor vid 
Karolinska Institutet i ett pressmede-
lande från Akademiska Hus.

Laboratorieanläggningen kommer 
att bestå av två sammanlänkande bygg-
nader och stå granne med det framväx-
ande universitetssjukhuset på andra 
sidan av Solnavägen. Inf lyttningen 
kommer att ske någon gång under 2018. 

Med en yta på cirka 80 000 kvadratmeter 
ska laboratoriekomplexet rymma den 
växande experimentella forskningen på 
Karolinska Institutet.
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Kursen i  
utskärnings
teknik ställs in
Kursen i utskärningsteknik som skulle 
ha startat i Umeå under hösten har 
ställts in. Den främsta anledningen är 
för få sökande. Men kursen, som rik-
tade sig till både biomedicinska analy-
tiker och läkare, hade även inneburit en 
extra arbetsbelastning för patologerna 
som skulle hålla i den.

Nu kommer man att se över behovet 
av biomedicinska analytikers framtida 
kompetensutveckling inom laborato-
riemedicin i Västerbottens läns lands-
ting. Tanken var att biomedicinska 
analytiker, efter godkänd kurs i utskär-
ningsteknik, skulle kunna ta över vissa 
av arbetsuppgifterna som idag utförs 
av läkare. 

System för 
patientnära 

analyser

Mätning av HbA1c & CRP

Exakt 
Typisk variationskoeffi cient (CV%): 
HbA1c: 0,8% vid konc. 4,8% (NGSP)
CRP: 5% vid konc. 1,0 mg/dl.

Snabbt 
7 min 40 sekunder från prov-
påsättning till provsvar.

Enkelt 
All reagenshantering sker i en 
sluten provkassett.

Kontakta oss för mer info 040-32 12 70
www.menarinidiagnostics.se

Kanske har du mött en 
kollega på en kongress, 
en utbildning eller på din 
arbetsplats, som du tycker 
har gjort något extra 
berömvärt och som är värd 
att uppmärksammas och 
få känna uppskattning. Det 
kan ha varit något som är 
till nytta för patienter eller 
på arbetsplatsen 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?

Kriterier:
Den nominerade ska vara biomedicinsk 
analytiker, yrkesverksam samt medlem 
av IBL. Det är inte tillåtet att nominera sig 
själv. Nomineringen får omfatta max 250 
ord och ska innehålla en övertygande för-
klaring till varför just den nominerade för-
tjänar titeln Årets Biomedicinsk analytiker. 
Den ska åtföljas av uppgifter om vem den 
nomi nerade är samt vem/vilka som nomi-
nerat. Den som nominerar ska vara medlem 
i IBL (ej associerad  medlem). OBS! Var noga 
med att lämna tillräckligt med uppgifter så 
att juryn kan komma i kontakt med er. 

Jury:
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. 

Dags att nominera årets 
biomedicinska analytiker 2013

Nomineringen skickas till IBL som 

brev eller epost senast den 31/12

(IBL konfirmerar att den inkommit).

Årets biomedicinska analytiker 2012 
Carin Nilsson

www.ibl-inst.se

NYTT & NOTERAT
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Foto: Helene Johansson

Kan du gissa cellen?

Rätt svar på sida 34.

Magproblem hos 
diabetiker minskar 
med kost behandling
Forskare vid Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet, har upptäckt 
att förändrad kost kan lindra symp-
tom av gastropares hos diabetiker. 
Det är en följdsjukdom som drabbar 
ungefär 35 % av alla personer med 
diabetes och kan ge kräkningar, illa-
mående och aptitlöshet. 

Studien visar att mat som lättare 
faller sönder till små partiklar inte 
orsakar lika stora matsmältningspro-
blem hos de drabbade. 56 försöksper-
soner som i över 20 veckor åt mat med 
liten partikelstorlek, som kokt och 
bakad potatis, köttfärslimpa och släta 
soppor, visade en klar skillnad och 
förbättring i form av lindrigare symp-
tom än de som åt vanlig diabeteskost. 

 – För många som har gastropares 
kan måltiden och de efterföljande 
symtomen vara ganska ångestfram-
kallande. Hos de som åt en kost med 
mindre partikelstorlek såg vi att 
denna ångest minskade, säger Eva 
Olausson, som presenterar studien 
i en avhandling vid Sahlgrenska 
akademin.

Effekten av kosten med små mat-
partiklar visade sig även påverka blod-
sockret som steg på ett mer normalt 
sätt.  

Avhandlingen visar också att det 
är möjligt att använda mat med stora 
partiklar för att snabbare identifiera 
och hjälpa patienterna med gastropa-
res. Forskarna har dessutom utveck-
lat en diagnosmetod där patienter får 
svälja särskilda markörer vars färd 
genom magsäckstömningen följs 
med röntgen.

Eva Olausson.

 – Patienter med småcellig lungcancer 
svarar inledningsvis bra på behandling 
med cellgifter, men överlevnadsutsikten 
är ändå dålig eftersom flertalet får åter-
fall inom två år och då finns inga effektiva 
läkemedel att sätta in, berättar Matilda 

Thorén, doktorand vid institutionen för 
laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds 
universitet i ett pressmeddelande.

Bland alla tumörformer är lungcancer 
den som orsakar flest dödsfall i världen, 
närmare 1, 3 miljoner årligen. Av alla 
patienter diagnosticerade med lungcan-
cer har en femtedel en mycket aggressiv 
form med snabb spridning.

Matilda Thorén har också letat efter 
förklaringar till varför just den formen av 
lungcancer är så överlevnadskraftig. Och 
resultaten har förbryllat forskarna. Den 
cancertypen visade sig vara oberoende 
av något av de två proteiner (HIF-1α och 
HIF-2α) som vanligen hjälper cancercel-
lerna att växa i den syrefattiga miljön 
som uppstår på grund av tumörcellernas 
delning. Nu ska forskarna undersöka 
om aminosyran glutamin är inblandad i 
processen. 

Behandling med arsenik vid 
småcellig lungcancer 

Idag används arsenikföreningar 
med framgång för att behandla 
återfall av blodcancersjukdo-
men, akut promyelocystisk 
leukemi, APL. En ny avhand-
ling från Lunds universitet 
visar att arseniktrioxid är 
lika effektiv mot odlad små-
cellig lungcancer som mot 
APL-celler. Försöken som är 
gjorda på möss resulterade i 
drastiskt hämmad tillväxt av 
cancercellerna i de flesta fall.
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Ny utmärkelse
Nominera årets 
bästa handledare!
På IBL:s årsmöte 2013 beslutades 
att inrätta en utmärkelse till årets 
bästa studenthandledare. Syftet 
med detta är att uppmärksamma 
den som introducerar studenter 
till deras kommande verksam-
hetsområde i den verksamhetsför-
lagda utbildningen och samtidigt 
inspirerar och stimulerar dem. 

Du som är student under nomi-
neringsåret och medlem i IBL kan 
nominera (en eller flera) av dina 
VFU-handledare som också ska 
vara medlem i IBL och biomedi-
cinsk analytiker. Nomineringens 
deadline är den 14 juni 2014.

Du får skriva i löpande text en 
motivering varför denna person är 
den bästa handledaren. Mer infor-
mation om hur du går till väga för 
att nominera just din handledare 
finns på IBL:s hemsida à ibl-inst.se 

 – Det här är första steget till att börja 
använda hjärtat som en fabrik för att pro-
ducera tillväxtfaktorer för en specifik grupp 
av stamceller och det tyder på att nya hjärt-
delar kan bildas utan att man tillför några 
nya celler till hjärtat, säger Kenneth Chien 
i ett pressmeddelande från Karolinska 
Institutet. Chien är professor vid Karolinska 
Institutet och Harvard University och har 

Syntestiskt mRNA kan läka 
hjärtat efter infarkt 

Genom att få hjärtats muskel-
celler att uttrycka en tillväxt-
faktor som i sin tur får hjärtats 
stamceller att bilda nya blod-
kärl, har forskare fått hjärtan 
från möss att läka sig själva. 
Forskargruppen från Karolinska 
Institutet och Harvard 
University visar även att 
samma tillväxtfaktor bidrog till 
att ett litet antal av nya hjärt-
muskelceller bildades i hjärtat. 

lett forskargruppen bakom studien.
I en annan studie har Chiens forskar-

grupp visat att tillväxtfaktor för blodkärlens 
endotelceller i hjärtat hos vuxna, VEGFA, 
även kan få stamcellerna i hjärtat hos foster 
att bilda kranskärl istället för muskler. Och 
genom att injicera budbärar-RNA (mRNA) 
som kodar för VEGFA in i muskelcellerna 
har forskarna fått muskelcellerna att pro-
ducera en kort puls av tillväxtsfaktorn som 
påverkar hjärt-stamcellerna. 

Effekten har visat sig vara långvarig och 
resulterade i ökad överlevnad hos de möss 
som fick en dos av mRNA inom 48 timmar 
efter hjärtinfarkt. Detta beror troligen på 
att stamcellerna i hjärtat omprogrammeras 
till att bilda blodkärl istället för ärrvävnad 
som normalt bildas efter hjärtinfarkt. 

Nu återstår fler studier och tekniken 
att tillföra mRNA till hjärtat via en vanlig 
kateter måste utvecklas innan metoden 
kan börja tetas på människor. 

NYTT & NOTERAT
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Västerort Djursjukhus söker 
Biomedicinsk analytiker

Västerort Djursjukhus är ett medelstort djursjukhus i Spånga i 
västra Stockholm, med drygt 14 000 besök per år. Vi, ett triv-
samt gäng på 25 anställda, söker nu en Biomedicinsk analytiker. 
Vi ingår i Evidensia Smådjur som har ett stort antal kliniker 
och djursjukhus runtom i Sverige. Evidensia erbjuder bas- och 
specialistvård till hundar, katter hästar och exotiska djur.  

Din kompetens:
I vårt laboratorium gör vi de flesta sedvanliga analyserna inom 
klinisk kemi och hematologi. Även vissa mikrobiologiska analy-
ser förekommer.
Vi söker dig som är legitimerad Biomedicinsk analytiker, med 
vana att i mikroskop titta på urinsediment, blodutstryk m.m.  
Du är noggrann, flexibel, serviceinriktad och har god samar-
betsförmåga. Du måste kunna arbeta självständigt, då du har 
ensamt ansvar för laboratoriet.

Omfattning:
Heltid, men möjlighet till deltid finns.

Frågor och ansökan:
Vill du veta mer om arbetsuppgifterna kan du ringa vår chef-
veterinär Barbro Wallius på 0706-73 96 38. Välkommen med 
din ansökan och CV snarast, intervjuer kommer att ske löpande.

Ansökan brev:
Västerort Djursjukhus 
Att. Barbro Wallius 
Bromstensvägen 174 
163 55 Spånga 

Ansökan mail:
barbro.wallius@vasterortdjursjukhus.se
Besök oss gärna på: www.vasterortdjursjukhus.se



TEMA: Diabetes

– Det finns mätare på den svenska mark-
naden idag med noggrannhet kring  ± 
10 % vilket innebär att dessa mätare är 
dubbelt så bra som de mätare som har 
±20 % fel. Varken diabetessjuksköterskor 
eller användarna själva vet vilka mätare 
som är bra och vilka som är mindre bra. 
Tanken är att våra jämförelser ska ta fram 
sådana siffror, säger Gunnar Nordin, vd 
på Equalis. 

I Sverige räknar man med att det finns 
över 350 000 personer med känd diabetes 
och många kontrollerar själva regelbun-
det sina blodsockervärden. I den stora 
”patientnära laboratorieverksamheten” 
har diabetssjuksköteskor en nyckelroll 
i kvalitetsäkringen. Samtidigt finns det 
inte dokumenterat någonstans hur bra de 
blodsockermätare som finns på markan-
den egentligen är, samt hur väl de funge-
rar i praktiken.

– Ett problem är att man inte har 
några egentliga krav på hur bra mätarna 
ska kunna mäta. Det enda grundkravet 
som företagen måste uppfylla är den 

Kvaliteten på 
glukosmätare 

varierar
Tack vare blodsockermätarna kan personer med diabetes själva ta kontroll 
över sin sjukdom och anpassa insulindos, matintag och motion utifrån sina 

blodsockervärden. Men idag saknar Sverige ett kvalitetssäkringssystem för dessa 
mätare. Inom ramen för Egenmätarprojektet, som är ett samarbete mellan Equalis 
och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, samlar man nu för första 

gången data om glukosmätarnas kvalitet.

Av: Jasenka Dobric

internationella standarden från 2003 som 
innebär att ett system för blodsockermät-
ning måste vara tillverkat för att ha min-
dre än 20 % mätfel, säger Gunnar Nordin. 

I prakt iken fungerar företagens 
CE-märkning som en slags garanti på att 
de nya mätarna på marknaden uppfyller 
det kravet. 

– För 95 % av mätningarna ska resul-
tatet ha mindre än 20 % fel. Det är en 
ganska stor felmarginal. Om man tänker 
att det riktiga värdet är 5 mmol/l så kan 
en mätare visa allt från 4 till 6 mmol/l 
och det är en stor skillnad, säger han. 

Och framförallt saknas det en konti-
nuerlig uppföljning av mätarnas kvalitet 
när de väl har kommit ut på markanden 
och använts ett tag.    

Vissa blodsockermätare  
är bättre än andra
Det är andra året i rad som diabetessjuk-
sköterskor samarbetar med Equalis för 
att samla in och kartlägga glukosmä-
tarnas kvalitet. Diabetssjuksköterskor 

i Sverige kontrollerar redan diabetes-
patienternas mätare regelbundet men 
hittills har det saknats en samlad bild 
av all data. 

– Vi träffar våra patienter regelbun-
det. Hur täta besöken är beror lite på 
problembilden, åldern och till exempel 
graviditet. Då passar vi på att dubbel-
testa deras blodsockervärde och rappor-
tera in resultat som de får på den egna 
mätaren, tillsammans med resultat från 
instrumentet vi har på mottagningen, 
säger Lars Berg, diabetessjukköterska 
och vice ordförande i Svensk Förening för 
Sjuksköterskor i Diabetesvård, SFSD.

Insamlad data, som Equalis samman-
ställer på veckobasis, visar dels hur 
mycket diabetikernas egna mätningar 
avviker från de värden mottagningens 
mätare visar, och dels glukosmätarnas 
slumpfel, som är ett mått på den genom-
snittliga skillnaden mellan två upprepade 
mätningar. 
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– Mottagningarnas glukosappar at ska 
vara knuten till Equalis kvalitetssäk-
ringsprogram och det är den som vi 
jämför diabetikernas resultat med. 
Sammanställningar pekar på att de flesta 
mätare visar lite lägre resultat än diabe-
tessjuksköterskornas mätare, särskilt vid 
högre blodsockernivåer, förklarar Gunnar 
Nordin.  

Hittills visar rapporterna att alla 
mätare som ingår i projektet uppfyller 
det internationella grundkravet på min-
dre än 20 % fel vid blodsockermätning. 
Men rapporterna visar också att vissa 
mätare är bättre än andra tack vare en 
liten felmarginal. 

– Vi har väldigt många diabetssjuk-
sköterskor i landet och vi skulle vilja ha 
in mycket fler resultat. Då skulle de här 

”Många av de här instrumenten har blivit utprövade 
vid ett tillfälle av SKUP, men det är bara en ögon-

blicksbild av hur mätarna fungerade just då.”

siffrorna vara mer tillförlitliga. Än så 
länge tycker vi att det är allt för få dia-
betessjuksköterskor som rapporterar in 
resultat, berättar Gunnar Nordin.  

I år har även en ny reviderad standard 
från SIS, Swedish Standards Institute, 
kommit ut med skärpta krav på glukos-
mätarna. Tanken är att den tillåtna fel-
gränsen ska reduceras till 15 % inom en 
treårig övergångsperiod. Det innebär att 
det finns mätare idag som inte kommer 
vara tillåtna på marknaden om tre år.

Oberoende utprövningar i Norge
I Norge är oberoende utprövningar av 
glukosmätare obligatoriska före beslut 
om ersättning för testremsorna. 
Förutom CE-märkningen, som 
företagen själva ansvarar för, 
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Tältdiagram som visar genomsnitts CV% (repeterbarhet) på y-axeln och det genomsnittliga systematiska felet i förhållande till mottagningar-
nas jämförelsemetod på x-axeln. I området inom den inre gröna linjen är noggrannheten (ungefär summan av systematiskt och slumpmässigt 
fel) bättre än +/- 10%. Den blåa och den röda linjen markerar gränserna för noggrannhet +/- 15% respektive +/- 20%.

Gunnar Nordin.
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Vilken är den största skillnaden 
om man jämför den reviderade 
standarden med den gamla?

– Den största skillnaden är att kraven 
skärps och den tillåtna felmarginalen 
minskas till ±15 % när personer med dia-
betes själva mäter sitt glukosvärde. Det 
är en nivå som många egenmätare redan 
kan uppnå, men kraven i en standard gör 
att de sämsta glukosmätarna försvinner 
från marknaden.

Vad innebär detta för personer 
med diabetes som använder blod
glukosmätare?

– De sämsta glukosmätarna försvinner 
från marknaden. Om instrumenten mäter 
mer exakt så kan man lita mer på värdet 

och veta hur man ska hantera den nivå 
som mäts upp på ett säkrare sätt. 

Hur kommer detta att påverka till
verkarna av blodglukosmätare?

– Krav på ännu bättre mätsäkerhet än 
detta kommer antagligen att eftersträ-
vas, för de här nivåerna har man kunnat 
uppfylla ett tag.

När börjar de nya kraven att gälla?
– I Sverige har en del börjat arbeta 

efter 15 % gränsen redan. Vi har en över-
gångsperiod på 3 år.

Lena Morgan
Leg. biomedicinsk analytiker och projekt-
ledare på SIS, Swedish Standards Institute 

Den reviderade standarden  "In vitrodiagnostiska mätsystem  Krav på blod
glukosmätare avsedda för självtestning vid övervakning av diabetes mellitus"

4 frågor

måste mätarna godkännas i en oberoende 
prövning innan de får tas i bruk. Och tack 
vare kraven på den norska marknaden 
finns det också oberoende information, 
tillgänglig för diabetiker i Sverige, för de 
glukosmätare som säljs i båda länderna. 
Men denna information om mätarnas 
användarvänlighet, precision och riktig-
het är trots allt begränsad. 

– Många av de här instrumenten 
har blivit utprövade vid ett tillfälle av 
SKUP, men det är bara en ögonblicks 
bild av hur mätarna fungerade just då. 
Egenmätarprojektet är en kompletterande 
uppföljning av hur mätarna fungerar i 
verkligheten, säger Gunnar Nordin. 

Underlag för landstingen 
Både Equalis och SFSD hoppas att lands-
tingen, som ansvarar för upphandlingar 
av blodsockermätare, kommer att ta mera 
hänsyn till de befintliga rapporterna om 
glukosmätarnas kvalitet. 

– Vi hoppas att landstingen kommer att 
ta åt sig informationen och ställa högre 
kvalitetskrav vid upphandlingar än bara 
CE-märkning. Vid upphandlingar är också 
diabetessjuksköterskor involverade och 
de kan nu påverka på ett annat sätt så att 
diabetiker får de bättre blodsockermä-
tare, säger Lars Berg. 

Även Diabetsförbundet välkomnar den 
samlade bilden om marknadens mätare 
som Egenmätarprojektet ger. 

– Som patientförbund tycker vi att 
det är jättebra att man kan ställa krav 
på mätarna för att få mera tillförlitliga 
svar. Speciellt när upphandlingskraven 

på mätarna ser olika ut inom lands-
tingen är det bra att det finns vägledning 
som alla landsting kan använda sig av 
och ställa lika krav i framtiden, säger 
Lillemor Fernström, diabetessjukskö-
terska och vårdpolitisk utredare på 
Diabetsförbundet.  

De sammanställda rapporterna visar att vissa mätare är bättre än andra tack vare en liten felmarginal.
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Redan för två år sedan godkände Världs-
hälsoorganisationen (WHO) HbA1c- ana-
lysen som en giltig metod för att ställa 
diagnosen diabetes. Men fram till nu har 
Sverige valt att avvakta med att använda 
analysen som ett diagnostiskt kriterium. 
Orsaken har varit att kvalitetskraven på 
metoden inte har varit uppnådda.   

– I Sverige har vi ställt mycket höga krav 
på HbA1c-analysen och hittills har vi inte 
tyckt att de här kraven har varit uppfyllda. 
Men nu har det blivit bättre och analy-
sen är tillräckligt bra för att vi också ska 
kunna göra denna övergång, säger Gunnar 
Nordin, vd på Equalis.

Det innebär att alla metoder vid landets 
laboratorier som uppfyller kraven i Equalis 
kvalitetssäkringsprogram för analysen, 
också kommer att kunna användas för 
diagnostik.

Tidig upptäckt av symptomfri 
typ 2 diabetes
Det är tänkt att läkarna i Sverige ska kunna 
sätta diabetesdiagnosen i enlighet med 

Diabetesdiagnos med HbA1c
Vid årsskiftet kommer läkarna att 
kunna använda HbA1c-analysen 
som ännu ett sätt att diagnosti-
cera diabetes. De övriga nordiska 
länderna, i likhet med många 
andra länder, använder redan 
HbA1c som diagnostisk metod.

Text & foto: Jasenka Dobric

WHO:s kriterier från och med den 1 janu-
ari 2014. Den största vinsten blir att fler 
personer med typ 2-diabetes utan symp-
tom kommer att upptäckas. Genom att 
behandla diabetes hos dessa personer i tid, 
kommer man att minska deras förhöjda 
risk för hjärt- och kärlsjukdomar, samt 
minska sjukligheten och mortaliteten.

 – Tanken är att man med hjälp av HbA1c 
testet ska hitta rätt patienter. HbA1c behö-
ver inte tas som fasteprov. Vid misstanke 
om diabetes idag måste man be patienten 
komma tillbaka för att ta fasteglukosprov, 
vilket är en omständlig procedur. På så sätt 
tappar man många patienter som egen-
tligen borde ha haft diagnosen diabetes, 
men som inte kommer tillbaka eller drar 
sig för att göra denna uppföljning, förklarar 
Gunnar Nordin. 

HbA1c utesluter inte andra analyser
HbA1c kommer att fungera som ett kom-
plement för de nuvarande diagnostiska 
metoderna, glukoskoncentration i blod-
plasma efter fasta samt glukosbelastning. 
Exempelvis kan HbA1c-testet inte använ-
das för diabetesdiagnos hos barn och ung-
domar, eller gravida.

– Det finns patienter där det inte fung-
erar att använda HbA1c för att få diagnos. 
Ett exempel är patienter som har blodbrist, 
som kan bero på en förkortad livstid för 
erytrocyterna. Dessa patienter kommer 
att få ett lägre värde på HbA1c på grund av 
den ökade omsättningen av erytrocyter. Ju 
äldre erytrocyterna blir desto mer socker 

Glykerat hemoglobin, HbA1c 

Provet tas för att kontrollera sjukdomen 
diabetes. HbA1c speglar medelblod-
glukosnivån under de senaste sex till 
åtta veckorna före provtagningstillfället. 
Analysen mäter hur mycket glukos som 
har fastnat på hemoglobinet i de röda 
blodkropparna. 

Det finns ett samband mellan mängden 
HbA1c och utveckling av komplikatio-
ner som ögon-, njur- och kärlskador.

Enligt WHO:s rekommendationer ligger 
den diagnostiska gränsen för HbA1c 
på 48 mmol/mol. Ett lägre värde uteslu-
ter inte diagnosen diabetes ställd med 
hjälp av glukostester.

samlar de på sig och deras överlevnadstid 
påverkar HbA1c-värdet mycket. I de fallen 
måste man förlita sig på plasmaglukos, 
säger Gunnar Nordin. 

Under 2010 infördes en ny enhet, mmol/
mol, för rapportering av HbA1c-resultat. 
Den nya enheten, tillsammans med en 
referensmetod för HbA1c, är resultaten av 
ett internationellt samarbete som ger mer 
tillförlitliga HbA1c-värden än tidigare och 
möjliggör jämförelser av resultat världen 
över.
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G enom att reducera syntesen 
av apolipoprotein CIII (apo-
CIII) i cellerna, har forskarna 
vid Institutionen för mole-

kylär medicin och kirurgi kunnat fördröja 
uppkomsten av diabetes typ 1 hos råttor. 
Upptäckten öppnar för en framtida möj-
lighet att behandla människor som ligger i 
riskzonen för diabetes. 

 – I försöken användes en rått-modell 
där råttorna utvecklar en väldigt människo-
lik typ 1-diabetes. Dessa råttor får diabetes 
spontant när de är mellan 40 och 60 dagar 
gamla men de utvecklade inte sjukdomen 
under behandlingen som sänkte nivåerna 
av apolipoprotein CIII med 50 %.  Istället fick 
de den mycket senare i livet när behand-
lingen hade avslutats, berättar Karin Åvall.

Denna fördröjning av uppkomsten av 
diabetes med ungefär 40 dagar hos råt-
tor, motsvarar en flera år lång fördröjning 
hos människor. Forskarna vet inte om en 
fortsatt behandling hade resulterat i att 
råttorna aldrig fick diabetes. Sådana försök 
har ännu inte gjorts. 

Apolipoprotein CIII kan komma att spela en avgörande roll i preventionen av 
diabetes i framtiden. Forskarna på Karolinska Institutet har sett samband 

mellan sänkta nivåer av proteinet med en fördröjd debut av diabetes typ 1 hos 
råttor. Karin Åvall, leg. biomedicinsk analytiker och doktorand, arbetar nu med 

att kartlägga den funktion apolipoprotein CIII har i cellerna.

Text: Jasenka Dobric

 – Vi vet inte vad som hade hänt om 
behandlingen hade pågått i exempel-
vis ett år eller längre, eller om vi skulle 
få samma resultat hos människor. Det 
skulle förutsätta att vi visste vilka som 
tillhör riskgruppen för att drabbas av typ 
1-diabetes och sedan sänkte deras nivåer 
av apoCIII innan sjukdomen bröt ut, säger 
Karin Åvall.

ApoCIII orsakar celldöd
Inom ramen för sitt doktorandprojekt 
arbetar Karin Åvall med att kartlägga hur 
apoCIII fungerar och vilka mekanismer 
det påverkar i celler. Målet är att förstå 
och förhindra uppkomsten av diabetes, 
folksjukdomen som blir allt vanligare, inte 
bara i Sverige utan över hela världen. 

 – I de studier jag jobbar med just nu 
försöker jag hitta bindningsparter till apo-
CIII med olika metoder. Problemet jag har 
där är att det inte finns antikroppar mot 
det proteinet som fungerar optimalt i djur-
modeller vi använder. ApoCIII har också 

ett klurigt beteende, proteinet  binder till 
sig själv och är svårt att rena fram. 

Det som hittills är känt om proteinet är 
att det ökar aktiviteten i kalcium-jonkana-
len hos de insulinbildande betacellerna. 
Detta i sin tur leder till för höga nivåer av 
kalciumjoner vilket orsakar deras celldöd.  

 – Cellerna i de Langerhanska öarna 
som inkuberades med serum från nyligen 
diagnosticerade patienter med typ 1-dia-
betes dog till följd av de höga nivåerna av 
kalciumjonen i cellen. Efter många för-
sök där man fraktionerade serumet från 
försökspersonerna kom forskarna fram 
till att effekten berodde på apoCIII, säger 
Karin Åvall. 

Typ 2diabetes och kardiovaskulära 
sjukdomar 
Hennes forskning omfattar till en viss del 
även typ 2-diabetes. Där undersöker hon 
apoCIII nivåer hos överviktiga möss med 
typ 2-diabetes men också hos möss som 
får äta en västerländsk diet och som så 
småningom utvecklar typ 2-diabetes.

Sänkta nivåer av ett 
lipoprotein kan fördröja 

debuten av diabetes

20  |  Laboratoriet Nr 5 2013



Blodkärl i rött och Langerhanska öar i grönt. 
Varje ö innehåller i genomsnitt 2 500 celler 
och cirka 70 % av dessa är betaceller som 
tillverkar insulin.

Karin Åvall, leg.biomedicinsk analytiker och doktorand vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. 

 – Forskningen pekar på att typ 1 och 
typ 2-diabetes är mer lika än man trodde 
och gränserna suddas ut mer och mer. 
Det som vi har hittat nu, precis nyligen, är 
att apoCIII troligtvis också är involverad i 
typ 2-diabetes och påverkar betacellerna 
negativt, förklarar hon. 

En annan högst intressant egenskap 
hos lipoproteinet är att en sänkt nivå i 
cellerna även minskar risken för kar-
diovaskulära sjukdomar. Det finns en 
amish-befolkning i USA som tack vare en 
genmutation har upp till 50 % lägre nivåer 
av apoCIII, spontant.  

 – De har en mycket längre livslängd 
än övriga befolkningsgrupper och lever 
mycket oftare tills de har blivit över 100 
år gamla. Kanske skulle alla må bättre av 
lägre nivåer av apoCIII.

Helt ny teknik inom 
diabetesforskningen 
Forskargruppen som arbetar med signal-
transduktion ligger också bakom en tek-
nik där betacellerna kan studeras i realtid. 

Genom att transplantera de Langerhanska 
öarna till ögonkammare hos möss och råt-
tor får forskana möjlighet att studera hur 
insulinfrisättande betaceller fungerar och 
beter sig in vivo. 

– Man gör det eftersom ögat är genom-
skinligt vilket gör att man kan undersöka 
betacellerna när djuret fortfarande lever 
och följa dem under en lång tid.  Oftast 
är det betaceller från möss vi använder 
eftersom tillgången på humana betaceller 
i Sverige är begränsad. 

Karin Åvall hoppas att hennes forskning 
kan leda till ökad förståelse för sjukdoms-
förloppet och någon typ av behandling i 
framtiden. Samtidigt pågår många andra 
forskningsprojekt inom diabetesområdet. 

 – En hel del forskning idag handlar 
om stamceller, regenerering av pankreas 
där man försöker göra pankreas av olika 
biomaterial och allt detta kan också leda 
till någon typ av behandling av diabetes. 
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S om att gå på kuddar eller mossa. 
Det är så patienterna beskriver 
den sensoriska upplevelsen från 
fotsulorna när de kommer till 

avdelningen för Klinisk neurofysiologi för 
undersökning av ledningshastighet och 
ledningsförmåga i perifera nerver. Och 
med hjälp av elektroneurografi är det möj-
ligt att bekräfta eller utesluta neuropati 
hos personer med diabetes. 

 – Vi kan uppmäta två varianter av 
nervpåverkan med elektroneurografi. Dels 
det vi kallar demyeliniserande neuropati 
som innebär att fettskyddet runt nerverna 
är påverkat och dels axonal neuropati, där 
själva nervtråden är skadad, säger Lena 
Eriksson, leg. biomedicinsk analytiker och 
avdelningschef för Klinisk neurofysiologi 
på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Diabetes är den vanligaste orsaken till 
perifer polyneuropati även om en rad andra 
sjukdomar kan orsaka skador på kroppens 
nerver. Personer med diabetes har oftast en 

blandad bild av skada på myelinskidan och 
nervtråden. Det som händer med de drab-
bade nerverna är att hastigheten, med vil-
ken nerverna leder nervsignaler, sjunker, 
och nervsvaret minskar i storlek. Symptom 
som domningar eller minskad kraft kan då 
förekomma.

Mätning av nervledningsförmåga
Biomedicinska analytiker på Klinisk neu-
rofysiologi i Uppsala utför elektroneuro-
grafi på personer med diabetes varje vecka. 
Själva undersökningen brukar inte ta mer 
än en halvtimme.

 De flesta med diabetesneuropati upple-
ver stickningar och domningar i fötter och 
ben på grund av att de långa nervtrådarna 
skadas först. För att lättare kunna beskriva 
sina besvär får patienterna alltid fylla i en 
symptomkarta innan undersökningen 
påbörjas.  

 – Myrkrypningar och nedsatt hudkän-
sel börjar oftast i fotsulorna och sprider sig 

sedan upp till ungefär halva underbenet. 
I övre extremiteten sprider sig symtomen 
från handen och uppåt längs armen. Vid 
diabetesneuropati är symptomen alltid 
symmetriska, berättar Lena Eriksson.

 En elektroneurografi består alltid av 
en undersökning av både motoriska och 
sensoriska nerver, vilket innebär registre-
ring av det elektriska muskelsvaret samt 
nervaktionspotentialen. Ofta påverkas 
de sensoriska nervfibrerna före de moto-
riska. Därför har också patienterna fram-
trädelsevis domningar och stickningar 
innan de upplever svaghet i musklerna.

Vilka nerver som undersöks vid en elek-
troneurografi beror på den remitterande 
läkarens frågeställningar och laboratoriet 
har utarbetade riktlinjer för antal moment 
som varje undersökning består av. 

 Vid en elektroneurografi-undersök-
ning stimulerar man de perifera nerverna 
i händerna och i fötterna med elektriska 
impulser. De nerver som undersöks 

Diabetes kan 
orsaka skador 
på nerverna

De komplikationer som hör ihop med diabetes är ungefär samma för både  
typ 1 och typ 2. En av dessa är skador som uppstår på nervsystemet, diabetes
neuropati. Inom loppet av 10 år med någon form av diabetes räknar man med 

att ungefär 60 % av alla människor med diabetes utvecklar neuropati.

Text: Jasenka Dobric
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Hur uppkommer neuropati  
vid diabetes?

 – Det finns f lera mekanismer för 
uppkomst av neuropati vid diabetes, 
exempelvis småkärlsförändringar som 
leder till ischemiska nervskador, mul-
tipla mononeuropatier. Vid diabetes finns 
även ökad känslighet för mekanisk påver-
kan med multipla entrapments som till 
exempel karpaltunnel. Den distala sym-
metriska polyneuropatin anses fram-
för allt bero på metabol störning och är 
relaterad till en kumulativ effekt av höga 

blodsockernivåer. 

Vilka är symptomen  
på neuropati?

 – Vanligen sensoriska. 
Känselned sättning som ret-
ningsfenomen med smärta. 
Motoriska störningar före-
kommer men är mer sällsynta, 
mononeuriter kan drabba 
kranialnerver. Autonom stör-
ning ger ofta inga uppenbara 
symtom men utgör en risk-
faktor, bland annat för kardio-
vaskulär sjukdom.

stimuleras på flera ställen vilket möjlig-
gör beräkning av ledningshastigheten i 
flera olika segment av nerven. 

– Vi räknar ut nervens ledningshas-
tighet utifrån sträckan och tiden det tar 
för muskeln att reagera på stimuleringen. 
Men vi mäter inte bara nervlednings-
hastigheten utan också amplituden och 
utseendet av de registrerade elektriska 
svaren, säger Margareta Grindlund, leg. 
biomedicinsk analytiker på Klinisk neu-
rofysiologi, Akademiska sjukhuset. 

– Med dessa parametrar, hastighet 
och amplitud, kan vi uttrycka graden av 
nervpåverkan och också följa sjukdoms-
förloppet och effekt av behandling vid 
olika sjukdomstillstånd, bland dessa dia-
betespolyneuropati, säger Lena Eriksson. 

Vad kan neuropati leda  
till hos diabetespatienter? 

 – Det kan leda till rörelsestörningar 
och obalans. Dessutom kan det leda till 
bristande sårläkning men också smärta 
och kardiovaskulära störningar.

Hur behandlar man neuropati?
 – Vid diabetes behandlar man 

grundorsaken vilket innebär stabilisering 
av sockerläget. Det går att behandla neu-
ropati med C-peptid och smärtstillande 
kräm. 

Hur vanligt är det att diabetes
patienter drabbas av neuropati?

 – Det är helt relaterat till sjukdoms-
duration och blodsockerkontroll snarare 
än till typ. Förr brukade man säga att ca 
50 % av diabetespatienter rapporterar neu-
ropatisymtom efter 25 års duration, men 
med allt noggrannare behandlingsregimer 
har denna siffra sjunkit.   

I vilka fall och varför remitteras 
diabetespatienter till klinisk neuro
fysiologi för en elektroneurografi?

 – Där det kan finnas behov av differen-
tialdiagnostik mot andra komplicerande 
sjukdomar. Okomplicerad diabetesneuro-
pati remiteras sällan.

Hur uppkommer neuropati 
vid diabetes?

Margareta Grindlund och Lena Eriksson visar hur en elektroneurografi-undersökning går till. 
Själva nervstimuleringen känns ungefär som myggbett och få patienter upplever den som 
obehaglig.  
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BPEth är en fosfolipid som normalt inte 
finns i kroppen utan den bildas endast 
i närvaro av alkohol (etanol). Detta sker i 
cellmembranet där fosfatidylkolin omvand-
las till fosfatidyletanol med hjälp av fosfoli-
pasD. B-PEth ansamlas i erytrocyterna och 
halveringstiden för PEth är ca 4 dygn. Efter 
avhållsamhet från alkohol kan B-PEth upp-
mätas ned till 0,25umol/L under så lång tid 
som 3 veckor, beroende av utgångsvärdet.

I jämförelse med S-CDT, MCV och GT, är 
B-PEth en bättre markör för alkoholmiss-
bruk. Specificiteten är hög då endast alko-
hol ger upphov till B-PEth. Sensitiviteten 
är bättre, B-PEth finns hos alla alkohol-
missbrukare i motsats till S-CDT eller GT 
som endast upptäcker 60-85%. En enstaka 
berusning ger ingen förhöjning av B-PEth 

BPEth fosfatidyletanol i 
helblod, en alkoholmarkör

Jag fick möjligheten att del-
taga i Vårmötet i klinisk 
kemi i Skövde tack vare 
ett stipendium från RKKT. 
Fantastiskt många intressanta 
föreläsningar att lyssna på 
och under blocket av före-
läsningar om droganalyser 
hölls denna om B-PEth av 
Anders Isaksson från Lund. 

dess fördelar, som att det är en tillförlit-
ligare och känsligare metod. Dessutom 
finns LC-MSMS som standardutrustning 
på de flesta labb.

B-PEth förekommer i olika former, 
t.ex. skiljer sig fettsyrasvansar och PEth-
homologer åt. Den vanligaste molekylen är 
PEth 16:0/18:1. LC-MSMS-metoden mäter 
denna homolog och sedan kan en beräk-
ning av totalPEth göras. De laboratorier i 
Sverige som analyserar PEth har skiljt sig i 
svarsrapporteringen hittills och totalPEth 
eller PEth 16:0/18:1 har redovisats. Efter 
en överenskommelse sker nu en övergång 
till att rapportera endast PEth 16:0/18:1. 
Starten kommer att ske i september 2013 
och det öppnar för en fortsatt standardi-
sering av metoden i framtiden. Angelägna 
punkter är då att kalibratorer bör komma 
från samma leverantör och att provupp-
arbetningen också standardiseras.

Camilla Åberg, 
leg. biomedicinsk analytiker,

Klinisk kemi, Laboratoriemedicin,
Sundsvalls sjukhusSom jämförelse innehåller en burk starköl (33cl) ca 20g alkohol och en flaska vin (75 

cl) eller 20cl sprit motsvarar ca 70g alkohol.

Camilla Åberg.

BPEth (umol/L) Genomsnittskonsumtion under två veckor

<0,7 ingen eller måttlig

2,0 50g etanol/dygn

3,5 50-100g etanol/dygn

5,5 100g-150g etanol/dygn

7,0 150-250g etanol/dygn

>7,0 >250g etanol/dygn

men vid regelbundet intag av alkohol stiger 
mätvärdet.

Användningsområden för analysen 
B-PEth är många som missbruksvården, 
psykvården, FHV, körkortsärenden, rätts-
medicin, transplantationsmedicin med 
flera. 

Metoderna för att analysera BPEth är 
HPLC och LC-MSMS, men det har utveck-
lats mer mot att LC-MSMS används p.g.a. 

24  |  Laboratoriet Nr 5 2013

Riksföreningen Klinisk Kemi Transfusionsmedicin

Riksföreningen Klinisk Kemi Transfusionsmedicin
Var med och skapa 
framtidens djursjukvård

Regiondjursjukhuset Bagarmossen är ett av Sveriges största djursjukhus 
och en viktig remissinstans för hela Sverige. Här bedrivs avancerad vete-
rinärmedicinsk djursjukvård dygnet runt, året om. Vi tar emot ca 30 000 
patienter om året vilket ger oss stor erfarenhet av att ta hand om, och 
bemöta, djuren och deras ägare. Till vår hjälp har vi en stor medicinsk 
avdelning och en mycket välutrustad operationsavdelning, samt en stor 
vårdavdelning. Vi har även en av Sveriges bäst funger-ande intensivvårds-
avdelningar med en tillhörande blodbank för både hund och katt. På djur-
sjukhuset fi nns också en av Sveriges ledande veterinära diagnostiska av-
delningar, som består av en välutrustad bilddiagnostisk del och ett stort, 
nu kraftigt växande laboratorium. 

sjukhuset fi nns också en av Sveriges ledande veterinära diagnostiska av-
delningar, som består av en välutrustad bilddiagnostisk del och ett stort, 
nu kraftigt växande laboratorium. 

ÄR DU LEGITIMERAD BIOMEDICINSK ANALYTIKER med intresse för djursjuk-
vård och vill ha ett varierande arbete med goda utvecklingsmöjlig heter? Då vill 
vi ha med dig i vårt trevliga och kompetenta team.

På Regiondjursjukhuset Bagarmossen fi nns sedan många år ett väl utrustat och 
väl fungerande laboratorium. Under 2012 utfördes drygt 80 000 analyser. För när-
varande gör vi ca 300 stycken per dag. De fl esta analyser kommer från prover 
tagna på djursjukhusets egna patienter. På grund av kraftigt ökande mängd 
analyser har vi påbörjat en stor ombyggnad av laboratoriet med ökade arbets-
ytor och nya instrument. Ombyggnaden beräknas bli klar under hösten 2013. 
Vi är idag tre biomedicinska analytiker varav en som framför allt arbetar med 
bakteriologi. Vi har en ansvarig veterinär som arbetar heltid på laboratoriet.

ARBETSUPPGIFTER: Som BMA på vårt laboratorium arbetar du med fl era 
olika och omväxlande arbetsuppgifter. Du kommer främst arbeta på vår 
bakteriologiska avdelning men även delta i det övriga laboratoriearbetet. Det 
innebär att du kommer att utföra olika klinkemiska analyser, hemato logiska 
analyser inklusive manuella bedömningar och di� erentialräkningar av blodut-
stryk, immunologiska analyser, manuella sk bedside analyser, samt urin- och 
träckprovsunder sökningar. Vi kommer i samband med ombyggnaden utöka 
våra arbets tider och bland annat ha laboratoriet bemannat med biomedicin-
ska analytiker under kvällar och helger.

KVALIFIKATIONER: Du som söker ska vara legitimerad biomedicinsk analytiker 
med inriktning på mikrobiologi eller ha motsvarande kvalifi kationer från arbets-
livet. Tidigare arbete inom veterinärmedicin är meriterande men inget krav. Är 
du van att ha fl era bollar i luften och att arbeta självständigt är också det merit-
erande. Vi värdesätter att du har lätt för samarbete, är noggrann och självklart 
att du är positiv och serviceinriktad. Vill du vara med på vår fortsatta resa och 
vara del i utvecklandet av ett av Sveriges största veterinärmedicinska laboratorium 
är du välkommen att höra av dig till oss. Tjänsten är en tillsvidareanställning 
med tjänstgöringsgrad 100%.

VÄLKOMMEN ATT MAILA 
DIN ANSÖKAN OCH CV. 
Anna Ekelund, avdelningschef 
laboratoriet, 08-505 303 82. 
Ansök senast 31 oktober 2013 till 
jobb@djursjukhusen.se
Välkommen med din ansökan!

Djursjukhuset Bagarmossen söker en 
Leg. Biomedicinsk analytiker klinisk kemi
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Equalissidan

Hantering av avvikande resultat vid 
extern kvalitetskontroll
Examensarbete vid biomedicinska analytiker
programmet vid Uppsala Universitet av Ruslan 
Georgiev, utfört vid Equalis AB. 

Hur hanterar olika svenska laborato-
rier avvikande resultat vid extern kvali-
tetskontroll? Det var min huvudsakliga 
forskningsfråga för min kandidatuppsats 
som jag genomförde på Equalis AB under 
våren 2013. För att kunna besvara frågan 
behövde jag lämna den hemtama labo-
ratoriemiljön och göra något annorlunda 
jämfört med vad jag var van vid. Jag har 
fokuserat på programmet Allmän klinisk 
kemi och har använt mig av både kvalita-
tiva och kvantitativa metoder. Jag har gjort 
intervjuer med personal som arbetar med 
kvalitetskontroll och samlat in information 
genom en enkätundersökning som skicka-
des ut till 96 laboratorier runt om i Sverige. 
26 av dessa fyllde i och skickade tillbaka 
frågeformuläret.

Mina resultat visar att även om de grund-
läggande principerna för kvalitetskontroll 
efterföljdes av alla de laboratorier som deltog 
i studien, så implementerade de olika labo-
ratorierna principerna på olika sätt, bero-
ende på deras specifika behov och specifika 
omständigheter. Ett exempel är att vissa 
laboratorier jämför sina egna resultat från 
extern kvalitetssäkring med resultat från 
alla deltagande laboratorier i programmet, 
medan andra endast jämför sina resultat 
med andra laboratorier som använder sig av 
samma analytiska metod som de själva gör. 

Vårens examensarbeten 
på Equalis

Under vårterminen 2013 har 
två elever vid biomedicin-
ska analytikerprogrammet 
i Uppsala gjort sina exa-
mensarbeten på Equalis. Här 
nedan följer en samman-
fattning av deras arbeten.

Jag har även bekräftat att laboratorier 
som får otillfredsställande resultat från 
den externa kvalitetssäkringen oftast för-
ändrar sina analysmetoder. 

Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla 
deltagare i studien för att ha tagit sig tiden 
att besvara mina frågor. Jag vill även tacka 
all personal på Equalis AB för att jag fick 
chansen att göra mitt examensarbete hos 
dem! Det var ett stort nöje!

Hur arbetar primär och 
företagshälsovård med 
spirometriundersökningar? 
Examensarbete vid biomedicinska analytiker
programmet vid Uppsala Universitet av Linnéa 
Holmdahl, utfört vid Equalis AB.

Primärvården utgör ofta den första kon-
takten med hälso- och sjukvården för en 
patient, och fungerar som basen i sjuk-
vårdskedjan, medan företagshälsovården 
är en verksamhet som arbetar på ett häl-
sofrämjande och förebyggande sätt för sina 
anställda. Båda utför grundläggande dyna-
miska spirometriundersökningar.

Det finns i dagsläget små kunskaper om i 
hur stor utsträckning spirometriundersök-
ningar utförs inom primärvården i Sverige, 
och  huruvida det finns några kvalitetssäk-
ringsrutiner kring dessa. Då primärvården 
de senaste decennierna tagit över en stor 
del av ansvaret för vård där spirometriun-
dersökningar ingår, är det av intresse att 
undersöka hur svensk primärvård arbetar 
med dessa. Företagshälsovården har arbe-
tat med spirometri under längre tid än pri-
märvården, men även där finns idag liten 
kunskap om rutiner och kvalitetssäkring. 

Ett första steg mot att kunna bedöma 

om spirometri inom primärvård och före-
tagshälsovård fungerar på ett bra sätt är 
att undersöka hur undersökningsmetoden 
används på arbetsplatserna. En lämplig 
metod för detta syfte är en enkätunder-
sökning. Fördelen med en enkät är att den 
kan nå ut till många arbetsplatser och att 
en stor mängd data kan samlas in. 

Syftet med studien var att genom en 
webbenkät få kunskap om och i viss mån 
jämföra hur primär- och företagshälsovård 
arbetar med spirometriundersökningar i 
Sverige, samt om någon kvalitetssäkring 
finns kring dessa. 

Webbenkäten innehöll 18 frågor och 
gick ut per brev till sammanlagt 1188 
arbetsplatser inom primärvård och före-
tagshälsovård i Sverige.  Totalt inkom 357 
svar.  De sammanställda resultaten visar 
bland annat att det främst är sjuksköter-
skor och specialistsjuksköterskor som 
utför undersökningen. Av anställda i pri-
märvården uppger 95 % att det alltid utförs 
reversibilitetstest (metod för att skilja KOL 
från astma) vid spirometriundersökning, 
medan motsvarande siffra för företags-
hälsovården är 5%. Där utförs huvudsak-
ligen antingen inget reversibilitetstest alls 
eller så görs testet enbart om patienten är 
obstruktiv.

Slutsatsen av studien är att arbetet 
med spirometriundersökningar i primär-
vård och företagshälsovård skiljer sig åt 
både grupperna emellan och mellan olika 
arbetsplatser, och att kvalitetssäkring 
kring undersökningsmetoden behöver 
studeras vidare för att säkerställa god vård.

Vill du veta mer om Equalis? 
Besök vår hemsida www.equalis.se
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Vid det årliga internationella chefsde
legatmötet för medlemsländer inom 
International Federation of Biomedical 
Laboratory Scientists, IFBLS, diskuterades 
en mängd frågor som berör vår profession 
världen över. Det mest centrala är dis-
kussionerna kring utbildningen, både på 
grundnivå men även på fördjupad nivå. 

Önskemålet är att likrikta utbildning-
arna så innehållet blir standardiserat och 
att nyexaminerade biomedicinska analy-
tiker innehar ungefär samma kompetens. 
Ni förstår att det är näst intill en omöjlig-
het då vårt utgångsläge är så olika i olika 
länder. 

Det är ingen självklarhet att alla bio-
medicinska analytiker har en kandidat-
examen. De länder som kommit långt i 
utbildningsfrågan kan dock vara till stor 
hjälp för de utvecklingsländer som har 
arbetet framför sig. 

En start är att länder som kommit längre 
erbjuder utvecklingsländer möjlighet till 
studiebesök och praktiskt arbete för att få 
insyn i hur ett laboratorium kan fungera. 
Sverige har haft den typen av fadderverk-
samhet för Chile mellan åren 1993 - 2000 
inom ramen för ett folkhälsoprojekt. Nu 
erbjuder både Irland och Japan kostnads-
fria vistelser i deras verksamhet under 
varierad tid avsedd för länder med sämre 
förutsättningar.

IBL:s arbete

IFBLS:s möte i Kroatien  Ökat behov av 
masterutbildade biomedicinska analytiker 
i allt fler länder 

På det årliga internationella 
chefsdelegatmötet fick utbildning 
stå i centrum. En fråga som den 
internationella organisationen 
för biomedicinska analytiker 
arbetar med är samordning av 
grundutbildningar - för att i 
framtiden underlätta rörligheten 
på den globala arbetsmarknaden. 
Även yrkesgruppens karriärvägar 
diskuterades under det två dagar 
långa mötet i Šibenik, Kroatien.

Text: Helene Johansson & 
Agneta Colliander  
Foto: Tom Stowe

På samma sätt som i Sverige är det aktu-
ellt att se över tjänstestrukturer på labo-
ratorierna. Tanken är att biomedicinska 
analytiker med högre akademisk kom-
petens ska kunna ha möjlighet till mer 
ansvarsfulla och avancerade arbetsupp-
gifter, som en typ av karriärväg. Idag finns 
bara en befattningskod (AID-etikett) för 
biomedicinska analytiker och en för cyto-
diagnostiker. För sjuksköterskor däremot 
finns det betydligt fler koder som visar vad 
de har för arbetsuppgifter. 

I den internationella klassificeringen över 
olika professioner så saknas en professio-
nell yrkeskod för biomedicinsk analytiker. 
Internationellt sett anges vår profession 
med olika benämningar som gör det svårt 
att få till en harmonisering, allt från 
”Biomedical scientist”, ”Laboratory tech-
nican”, ”Laboratory technologist” eller 
”Medical technican”. I Kroatien används 
begreppet ”Medical technican” för både 
vår yrkesgrupp men också för manliga 
sjuksköterskor som inte får benämnas 
som sjuksköterska på grund av sitt kön. 
En gemensam kod skulle visa vilken pro-
fession personen har oavsett titel. 

Dessutom framkommer det ett tydligt 
behov, även internationellt, av biomedicin-
ska analytiker på masternivå och därmed 

ytterligare koder som är gemensamma. 
På en i framtiden global arbetsmarknad 

är detta viktigt även som hjälpmedel vid 
eventuellt anställning av personer med 
utbildning från ett annat land. 

Alla dessa frågor är viktiga för den 
framtida utvecklingen av vår profession 
och något som både IFBLS och IBL fortsät-
ter att arbeta med. 

IFBLS:s möte i Kroatien

IFBLS
International Federation of Biomedical 
Laboratory Science är världsorgani-
sationen för biomedicinska analytiker 
som arbetar med en rad frågor som rör 
vår profession:

• Utbildning 
• Etiska koder 
• Kvalitetsnivån inom 

laboratoriemedicin
• Nätverksskapande mellan länder 

och individer

Organisationen är även accepterad 
som Non Governmental Organisation 
(NGO) inom WHO. Organisationen 
grundades 1954 i Schweiz. 

Mötesdeltagarna i Sibenik, Kroatien.
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Två nya styrelsemedlemmar har tagit 
plats i IBL:s styrelse. Den nya vice 
ordföranden Agneta Colliander och 
ledamoten Ann-Sofie Källman berättar 
varför de har valt att engagera sig i 
IBL samt vilka frågor de brinner för. 

Text: Jasenka Dobric

Möt nya medlemmar i IBL:s styrelse

Agneta Colliander
Vice ordförande

Vad arbetar du med?
 – Jag arbetar som biträdande verksamhetschef på Laboratorie-

medicinska länskliniken i Örebro län. Mina arbetsuppgifter är kom-

petensförsörjning, kompetensutveckling, verksamhetsutveckling 

samt ansvar för samordning av personalpolitik och löneprocessen.

Varför har du valt att engagera dig i IBL:s styrelse?
 – Jag ser det som ett bra forum att få möjlighet att arbeta med 

utvecklingen av professionen och laboratoriemedicin som helhet. 

Jag tror att det är en bra kombination till mina övriga arbetsuppgif-

ter som innebär utveckling av professionen men då inte bara inom 

Örebro län.

Vad hoppas du kunna åstadkomma  
under din tid i styrelsen?

 – Att verksamheterna inom laboratoriemedicin i landet ser IBL 

som en viktig samarbetspartner och  att få ett samarbete med samt-

liga riksföreningar inom laboratoriemedicin. Jag tror att vi på det 

sättet blir en mycket starkare och tydligare organisation. Att verka 

för biomedicinska analytikernas yrkesutveckling och att vi därmed 

blir en starkare organisation med en tydlig medlemsnytta.

Vilka frågor tycker du är viktiga att driva när  
det gäller biomedicinska analytiker i Sverige?

 – Det är viktigt att biomedicinska analytikernas profession och 

roll blir mer känd och erkänd som en viktig funktion inom hälso- 

och sjukvården. Att generalistutbildningen blir så attraktiv att antal 

sökande vida överstiger antal platser. Det är viktigt att höja statusen 

i yrket, att det finns tydliga utvecklingsmöjligheter med formella 

vidareutbildningar som ger möjlighet till avancerade arbetsuppgif-

ter samt verka för en förändring av tjänstestrukturen på laboratori-

erna så att det inrättas formella specialistbefattningar.

Vad arbetar du med?
 – Jag arbetar med kvalitetskontroller, leder förbättrings- och 

utvecklingsarbete inom produktionsenheten och utför in vitro 

studier på erytrocyter på Kvalitet-och utvecklingslaboratoriet för 

blodkomponenter på Karolinska Universitetslaboratoriet. Syftet är 

att säkra och förbättra framställningsprocessen och förvarings-

betingelserna så att de celler som transfunderas till patient är av 

högst möjliga kvalitet. Jag har även kontakt med forskargrupper och 

koordinerar deras behov av blodceller för studier. 

Varför har du valt att engagera dig i IBL:s styrelse?
 – Jag har alltid varit engagerad i frågor som rör yrket och har 

organiserat flertal event som Biomedicinska analytikerdagen på 

Karolinska för att skapa uppmärksamhet och nyfikenhet om vårt 

yrke, hos kollegor och bland allmänheten. Att fokusera min energi 

på denna nationella organisation där det redan finns individer med 

stort engagemang ser jag som en möjlighet att tillsammans lyfta 

vårt yrke till en annan nivå. 

Vad hoppas du kunna åstadkomma  
under din tid i styrelsen?

 – Jag har en vision där det är en självklarhet för alla biomedi-

cinska analytiker, verksamma i Sverige, att tillhöra en stark och 

tydlig yrkesorganisation. Jag hoppas kunna verka för att IBL blir den 

organisationen, där bredd och spetskompetens hittar en naturlig 

plats. Det finns idag ett stort engagemang inom IBL för utbildning 

och möjligheter till specialisering och vidareutbildning. Jag hoppas 

kunna fokusera på att nå och engagera de biomedicinska analytiker 

som har andra intressen, så som ledarskap, processutveckling och 

arbetsmiljö, eller de som är tillfreds där de är, men som gärna tar 

del av intressanta teorier och nya rön för att hålla sig à jour med 

utvecklingen. Jag vill verka för att IBL blir en organisation lika mång-

facetterad som yrkesgruppen den företräder.

Vilka frågor tycker du är viktiga att driva när  
det gäller biomedicinska analytiker i Sverige?

 – Andra yrkesgrupper blir idag allt mer vanliga på laboratorier 

och det är viktigt att vi hittar en balans där kompetenser används 

på bästa sätt och vi kompletterar varandra, för att alltid säker-

ställa högsta möjliga kvalitet på vårt laborativa arbete. IBL har som 

yrkesorganisation en möjlighet att genom sin nationella arena skapa 

forum för detta

AnnSofie Källman
Ledamot
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Vi var båda laddade och förväntansfulla 
när vi satt på planet som skulle ta oss till 
Trondheim och dagar fyllda med föreläs-
ningar, diskussioner och nya möten. Efter 
att blivit noga granskade av den norska 
tullen och övertygat dem om att vi var 
två oskyldiga svenskar som skulle på kon-
gress kunde vi slappna av och ta oss till det 
nybyggda och iögonfallande hotellet där 
kongressen skulle hållas. 

Schemat under NMLkongressen var full-
späckat men allting var otroligt välordnat. 
Under en eftermiddag satt vi studenter och 
diskuterade framtida utmaningar och möj-
ligheter för biomedicinska analytiker med 
representanter från flera internationella 
lärosäten. Det togs upp många intressanta 
tankar kring att biomedicinska analytiker 
ska jobba för att bli mer synliga, ”Ingen 
diagnos utan analys” och att vår kunskap 
kan bidra till att patientvården blir bättre 
och vårdsystemet mer effektiv. 

Vi behöver arbeta för en gemensam 
internationell utbildningsnivå för bio-
medicinska analytiker både på en grund-
nivå och ge möjlighet till att läsa vidare på 
magister- och masternivå.

Det fanns även en föreläsning om att 
fler biomedicinska analytiker med mas-
terexamen ska delta i rutinarbetet och då 
ha utökat ansvar samt med sin höga kom-
petens kunna utveckla arbetet och höja 
kunskapsnivån hos de andra biomedicin-
ska analytikerna på labbet. Flera studenter 
framförde önskemål om att göra det lättare 
att kunna arbeta utomlands och tankar 
kring hur utbildningen kanske kommer 
utvecklas i framtiden med mer nätbaserad 
undervisning.

Alla studenter fick möjlighet att göra 
ett studiebesök på St Olavs hospital 
Laboratoriecenter där vi spelade in en 
kortfilm tillsammans. Filmens syfte var att 
på ett par minuter visa upp vårt yrke och 
vilken viktig roll biomedicinska analytiker 
har i vårdkedjan. Trondheim anses vara 
den bästa utbildningsorten för biomedicin-
ska analytiker i Norge vilket de mycket väl-
utrustade labben visade. Upplägget med att 
spela in en film var väldigt lyckat och vi fick 
tillfälle att jämföra vår utbildning länderna 
emellan. Det var inte helt lätt att komma 
fram till hur kortfilmen skulle utformas 

eftersom det finns så många sidor av yrket 
som vi ville få med. Inspelningen var ett 
jättebra och väldigt roligt sätt att lära 
känna varandra bättre på och vi hoppas 
att filmen kan komma till användning när 
den är klar. 

Syftet med NMLkongressen är att 
stärka det nordiska samarbetet mellan 
biomedicinska analytiker och det känns 
som vi lyckades med det under student-
forumet. Under de aktiviteter som låg 
på kvällarna med besök på rockmuseet 
Rockheim, stadsvandring och orgelkonsert 
i Nidarosdomen gavs möjlighet till många 
intressanta möten och värdefulla minnen. 

Vi är väldigt tacksamma över att fått 
följa med genom IBL och Vårdförbundet 
och hoppas på att det blir fler trevliga kon-
gresser framöver.

Samuel Westergren, 
biomedicinsk analytikerstudent på 

Hälsouniversitetet i Linköping

Anna Karin Ulander, 
leg. biomedicinsk 

analytiker vid Laboratoriemedicin      
Norrlandsuniversitetssjukhus i Umeå. 

Studentrepresentanter 
på NML 2013

Anna Karin Ulander och 
Samuel Westergren var i 
Trondheim och representerade 
Sverige på studentforumet 
under NML-kongressen där 
totalt tio studenter från alla 
de nordiska länderna deltog. 

Studenterna fick chansen att diskutera framtida utmaningar och möjligheter för biomedicinska analytiker med representanter från 
flera internationella lärosäten.  Foto: Svein Arild Sletteng 
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IBL besöker studenter
Nu är det skolstart igen och ca 
500 studenter har börjat sin 
utbildning till biomedicinska 
analytiker på de tolv lärosäten 
som finns runt om i landet. I år 
har IBL träffat nya studenter 
från Karolinska Institutet och 
Linköpings universitet. Ett av 
IBL:s mål är att träffa alla nyan-
tagna studenter i landet för att 
informera om IBL och dess vik-
tiga roll. Du som student missar 
väl inte chansen till gratismed-
lemskap i IBL under studietiden.  

Text: Tanja Wijkmark & 
AnnSofie Källman

Ett 40-tal studenter hade samlats när Ann-
Sofie Källman, styrelseledamot i IBL och 
Tanja Wijkmark, kanslisamordnare på 
IBL blev inbjudna av biomedicinska ana-
lytikersektionen vid KI:s studentkår för 
att träffa studenter. Frågorna var många 
och handlade bland annat om hemato-
logi, patologi, neurokemi och forskning. 
Intresset var även stort för vidareutbild-
ning, både nationellt och internationellt. 

IBL – en nationell plattform
Ann-Sofie Källman och Tanja Wijkmark 
höll även en presentation om IBL:s roll som 
den nationella plattformen för biomedicin-
ska analytiker i Sverige dit alla biomedicin-
ska analytiker kan vända sig, oavsett var 
de arbetar någonstans eller vilken facklig 
tillhörighet de har.

IBL kan allt som rör professionen och 
arbetar för att möjliggöra kunskapsö-
verföringen och utbildning inom pro-
fessionen genom egen kursverksamhet, 
nationella möten och en tät kontakt med 

Frågan

Varför har du valt att läsa till 
biomedicinsk analytiker?

Karolinska Institutet
- För att den har en naturvetenskaplig 
inriktning och utbildningen är bred 
och yrkesinriktad. Jag tycker det är 
intressant med miljögifter och hur de 
påverkar oss.  

Charlotta 
Åström

Karolinska Institutet
- Jag är intresserad av molekyler och 
kemi, framför allt i hjärnan. I framtiden 
vill jag gärna läsa en master inom 
neurokemi.

Theodor 
Pipping

Karolinska Institutet
- Människokroppen intresserar mig, 
varför sjukdomar uppkommer och hur 
de kan botas.

Anna 
Tiljander

högskolevärlden. Vårt stora kontaktnät 
kan studenter dra nytta av för att knyta 
kontakter under sin verksamhetsför-
lagda utbildning eller vid examensarbete. 
Kontaktnätet är självklart tillgängligt för 
alla medlemmar och kan även gynna den 
personliga karriären. 

IBL:s styrka är att vi har många med-
lemmar när vi för diskussioner med exem-
pelvis Sveriges kommuner och Landsting 
(SKL). Vi arbetar för att synliggöra professi-
onen genom att delta på arrangemang där 
frågor som berör biomedicinska analytiker 
diskuteras. 

Fokus på kunskap och 
kompetensutveckling 
IBL: s verksamhet är fokuserad på kun-
skap och kompetensutveckling för bio-
medicinska analytiker. Vi samarbetar 
med professionsorganisationer från bland 
annat Europa, för att underlätta våra med-
lemmars möjligheter till internationell 
utbildning och arbete. IBL arbetar för att 
säkerställa kunskapsöverföringen inom 
professionen genom att exempelvis vara 
involverade i regeringens översyn av den 
svenska patologin eller sprida informa-
tion om den nya masterutbildningen inom 
laboratoriemedicin i Örebro. 

Diagnostikforum  
 ny mötesplats för studenter
En ny nationell arena har skapats på 
Diagnostikforum för biomedicinska analy-
tikerstudenter. För andra året i rad arrang-
erar IBL ett nationellt studentforum. IBL:s 
mål är att skapa ett studentnätverk, där 
studenter från alla lärosäten kan mötas 
och diskutera aktuella frågor. 

Du som är student missar väl 
inte chansen till gratis medlem
skap i IBL under studietiden.

Fo
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Barbro Söderberg växte upp mitt i den 
Bergianska trädgårdens mylla. Hon utbil-
dade sig till laboratris och kom att arbeta på 
Statens bakteriologiska laboratorium, SBL. 
Här utvecklades Barbros livslånga engage-
mang för sitt yrke – laboratorieassistent, 
numer biomedicinsk analytiker. 

Frågor som utveckling av utbildning, 
yrkets betydelse i vården, smittskydd, 
arbetsmiljö, arbetstid och lön väckte hen-
nes nyfikenhet och vilja till förändring. När 
Svenska laboratorieassistentföreningens, 
SLF:s lokalavdelning i Stockholm bildades 
1966, var Barbro med från starten. Från 
1975 och 17 år framåt var Barbro SLF:s 
nationella ordförande. Under dessa år 
bidrog hon starkt till utvecklingen av yrkets 
och yrkesutövarnas villkor. Under hennes 
ordförandeperiod fick hon vara med om 
att utbildningen blev en högskoleutbild-
ning och att det akademiska huvudämnet 
biomedicinsk laboratorievetenskap växte 
fram. En förändring av yrkesbenämningen 
hade diskuterats i flera år och 1995 ändrade 
yrket sin titel till biomedicinsk analytiker. 

Barbro värnade om utvecklingen för 
biomedicinska analytiker i världen och i 
yrkesinternationalen för biomedicinska 
analytiker, IFBLS, tidigare IAMLT.  Hon tog 
initiativ till en nordisk fond för att möjlig-
göra deltagande för representanter från 
utvecklingsländer, i internationellt arbete.

Barbro Söderberg avled 21 juni 2013, hon blev 78 år. Närmast sörjande är 
sonen Erik och barnbarnen Jacob och Emma.

Vi minns IBL:s hedersmedlem 

Barbro Söderberg 
Efter att ha avslutat sin period som ord-

förande i SLF, arbetade Barbro i några år 
både som kanslisamordnare på föreningen 
och redaktör för tidningen Laboratoriet. 
Under de åren fick hon vara med om att 
bilda Institutet för biomedicinsk laborato-
rievetenskap, IBL. 2006 nåddes också ett 
av målen Barbro varit med och kämpat 
för – att biomedicinska analytiker blev ett 
av legitimationsyrkena inom hälso- och 
sjukvården.

Samtidigt med sitt ordförandeskap arbe-
tade Barbro som ombudsman på dåvarande 
SHSTF, numer Vårdförbundet. I ett skede då 
ingen trodde SHSTF skulle kunna teckna 
några kollektivavtal på privata sektorn, 
lyckades Barbro teckna det ena kollektiv-
avtalet efter det andra – hon byggde upp 
Vårdförbundets kunskap inom privata sek-
torn. Och när Vårdförbundet bildades 1977 
var Barbro en av pådrivarna. 

Vi som har arbetat med Barbro vet att 
mod, engagemang och kunskap var hen-
nes starka sidor. Hon ägde en formule-
ringskonst som var få förunnat, hon var 

prestigelös och fungerade som mentor för 
många andra tilläts växa i hennes omgiv-
ning. Vi minns också hur Barbro krånglade 
en del när det inte alltid gick hennes väg 
och även hennes stökiga skrivbord som hon 
hade full kontroll över.

Efter pension fanns det kraft kvar för att 
under flera år arbeta som stiftsförbunds-
sekreterare inom Svenska kyrkan. Barbro 
fick då utveckla avtalsområdet utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv. 

Vi minns, IBLs, hedersmedlem Barbro 
Söderberg och citera några rader från hen-
nes introduktion till boken SLF 35 år: 

” … det är viktigt att slå fast att dagens 
position inte nåtts utan att otaliga milstol-
par passerats, milstolpar som markerar en 
alltmer facklig medvetenhet.”  

Helene Johansson ordförande IBL, Eva 
Fernvall, Bodil Persson, Michel Silvestri, 
Ulla-Britt Lindholm, Ewa Grodzinsky  
fd ordföranden i IBL,  Margareta Haag, 
Birgitta Svensson, Kristina Malm Janson fd 
arbetskamrater

”Vi som har arbetat med Barbro vet att mod,  
engagemang och kunskap var hennes starka sidor.”

Till minne av Barbro Söderberg
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Kommande kurser

Mer information om 
kurserna: 

www.iblinst.se

Kursen i barnprovtagning,  
”Inte bara ett stick” 
1314 november, Huddinge 

Kursledare: Riittaleena Korkeavuori-
Kvarnström och Gunnel Sandqvist.

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

Sista anmälningsdag är den 13 oktober.

Teoretisk hematologikurs vid 
Burgårdens konferens
2529 november, Göteborg
 
Kursledare: Helene Johansson

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

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

www.ibl-inst.se

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

Sista anmälningsdag är den 25 oktober.
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Södra Djursjukhuset AB är ett avancerat djursjukhus 
i Kungens Kurva söder om Stockholm. Labbet består 
idag av två anställda heltidstjänster men med anledning 
av barnledighet behöver vi nu utöka bemanningen med 
100%. Arbetet är mycket omväxlade och du utför kliniskt 
laboratoriearbete med varierat innehåll.

Vi vill att du har erfarenhet av kliniskt laboratoriearbete, 
mikroskopering och cytologi. Meriterande är tidigare erfa
renhet från laboratorium på djursjukhus/djurklinik.

Vi erbjuder ett omväxlande arbete med glada arbets
kamrater, i en kreativ miljö där samtliga medarbetare ger 
sitt yttersta för djuren och deras ägare.

Biomedicinsk analytiker för 
ett barnledighetsvikariat (heltid) 

Vi har kollektivavtal. Lön enligt överenskommelse. 
Tillträde 1 januari 2014. Intervjuer sker löpande. 

Sista ansökningsdag: 20131025

Läs mer om oss på vår hemsida:
www.sodradjursjukhuset.se

Vid frågor kontakta:
Josefine Julin (laboratorieansvarig): 08-505 288 35 
Agneta Moell (avdelningschef): 08-505 288 65

Maila en personlig presentation och CV till:
am@sodradjursjukhuset.se



En dag på jobbet

Anita Viskari
Leg. biomedicinsk analytiker, sektionen för Genanalys på Klinisk kemi,  
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg

Vill du berätta om en dag i 
ditt arbetsliv?

Kontakta redaktionen på 
laboratoriet@iblinst.se

Vi är idag 13 medarbetare som cirkulerar 
i tre team; ”gul” som innebär provhante-
ring, ”rosa” för kvantitativa analyser på 
RNA och ”blå” där analyser på DNA utförs. 
Provhanteringen tar hand om inkommande 
prover (EDTA-blod eller -benmärg) och ex -
traherar DNA och RNA ur dessa. I slutet av 
veckan ser DNA- och RNA-grupperna över 
inkomna prover för att planera det labora-
tiva arbetet för nästkommande vecka. 

Denna vecka tillhör jag den ”rosa” pla-
ceringen tillsammans med mina kollegor 
Ulrika och Angela. Vi har ansvaret för de 
kvantitativa RNA-analyserna. Jag ska köra 
qPCR på patienter med kronisk myelo-
isk leukemi (KML). Där tittar vi på ett 
fusionstranskript som kallas BCR/ABL1. 
Diagnosen KML ställs ofta av andra labora-
toriesektioner på klinisk kemi, till exempel 
benmärgs labb som tittar på cellernas mor-
fologi, FACS-labb som tittar på antigener, 
eller laboratoriet för cytogenetik, som stu-
derar kromosomernas utseende. 

Diagnosen bekräftas av oss på gen analys 
och patientens behandling följs sedan med 
PCR för att se att transkriptnivån går ner 
(remission). Nivåerna bevakas sedan så att 
man snabbt kan upptäcka återfall (reci-
div). Man kan utveckla resistens mot den 
van ligaste medicinen, så att transkript-
nivåerna går upp igen. Då är det viktigt att 
fånga upp patienterna vid ett tidigt skede 
så att man kan byta behandling.

 
Arbetsdagen för mig börjar med att vi 
äter frukost tillsammans och stämmer 
av hur bemanningen på sektionen ser 
ut. Provhanteringen (gul placering) har 
extraherat totalRNA ur patienternas vita 
blodkroppar. Jag börjar med att göra en 
RT-PCR där jag omvandlar totalRNA till 

komplementärt DNA (cDNA) som är mer 
stabilt. Jag förbereder protokoll till veckans 
körningar och blandar primrar och prober 
med mera till reaktionerna. Efter lunch 
sätter jag på en pipetteringsrobot som 
hjälper mig att pipettera dessa reagens 
och det färdiga cDNA:t i små rör. Därefter 
följer en kvantitativ realtids-PCR. Proben 
binder specifikt till fusionstranskriptet 
och fluorescensen mäts av instrumentet 
efter varje temperaturcykel. För att kunna 
kvantifiera analyseras samtidigt även en 
referensgen, ABL1, och en kvot räknas ut 
mellan analysgen och referensgen. 

 
Efter körningen tolkar jag resultaten, 
kontrollerar att alla kriterier uppfylls, de 
negativa kontrollerna är rena och positiva 
kontrollerna kommer upp inom godkända 
intervall. Jag skriver in svaren i vårt labo-
ratoriedatasystem, godkänner svaren 
tekniskt och ber min kollega Ulrika dub-
belkolla resultaten innan svaren lämnas 
till en läkare för medicinskt godkännande. 

 
Om tid finns till annat än rutinprover 
används den till utveckling. Alla medarbe-
tare har något projekt som man jobbar med 
i mån av tid vid sidan av rutinen. Projektet 

Genanalys är en av flera 
sektioner på Sahlgrenska 
som jobbar med genetik och 
PCR. Vi analyserar ärftliga 
sjukdomar, leukemier och 
monitorerar behandling. 

kan vara uppsättning av ny analys, vida-
reutveckling av befintlig analys, inkörning 
av nytt instrument eller nya metoder. 
Molekylärbiologi är ett fält som utvecklas 
i rask takt. Nya metoder som till exempel 
NGS (next generation sequencing) är på 
ingång inom en snar framtid. Inom farma-
kogenetiken tror vi att man kommer rikta 
sig mot mer individanpassad behandling i 
framtiden. 

Blandningen av rutinarbete, där vi kan 
ha olika placeringar, och utveckling gör 
jobbet väldigt varierande och spännande! 

Anita Viskari (längst fram) tillsammans med kollegor. 
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ab ninolab
Box 137, 194 22 Upplands Väsby

www.ninolab.se

Bimelix AB
Torggatan 10, AX-22100 Mariehamn

www.bimelix.ax

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

ANL Produkter
Box 26, 125 21 Älvsjö

www.anl.se

Sysmex Sverige AB
Marios Gata. 13, 434 37 Kungsbacka

www.sysmex.se

BectonDickinson AB
Box 472 04, 100 74, Stockholm

www.bd.com/se

Boule Diagnostics
Box 42056, 126 13 Stockholm

www.boule.se

Triolab AB
Tingsvägen 17, 191 61 Sollentuna

www.triolab.se

Associerade Företagsmedlemmar

Nästa nummer av

Tema: Blod | Kommer: 9 december

Vill du veta mer om Associ
erat företagsmedlemskap?

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

Skicka in lösningen, senast den 20 november, till 
kurser@ibl-inst.se eller IBL, Knep&Knåp, Box 4065, 
141 04 Huddinge

Rätta orden i nr 4 skulle vara:
Socialstyrelsen, Arbetsdomstolen, Arbetsförmed-
lingen, Högskoleverket, Skatteverket, Fackförening, 
IBL, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, 
Företagshälsovård

Knep & Knåps vinnare i Laboratoriet nr 4:

Maria Söderlind, Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt (SVA), Uppsala som därmed får bjuda sina 
kollegor på tårta. Vi gratulerar Maria och hennes 
kolleger!

IBL Kalendarium
Kurser, möten och konferenser

23 oktober
Equalis användarmöte 
i transfusionsmedicin
Stockholm

23–24 oktober
Equalis användarmöte 
i molekylärdiagnostik
Uppsala

13–14 november
Equalis användarmöte 
i allmän klinisk kemi
Lidingö

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

Rätt svar på gissa cellen: Blast.

19 november
Equalis användarmöte 
i nuklearmedicin
Stockholm

25–29 november
IBL:s Teoretisk hematologi
Göteborg
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Sorvall centrifuger

Auto-Lock vid rotorbyte
På bara tre sekunder, med ett tryck på knappen,
gör Sorvall Auto-Lock ert rotorbyte snabbt och 
säkert.

•	 Inga verktyg behövs
•	 Inga komplicerade rotorbyten
•	 Snabbt och lätt att rengöra rotorkammaren

Auto-Lock rotorer finns till följande Sorvall centrifuger:

Superspeed:
Sorvall LYNX 6000/4000

Bordscentrifuger:
Sorvall Legend X1/XT/XF
Sorvall 16/40

LYNX Superspeed Centrifug 
Med automatisk rotoridentifikation.

Ögonblicklig rotoridentifikation förbättrar produktiviteten 
och säkerheten vid uppstart av centrifugeringen. 
Manuell inställning av rotorn innebär alltid en risk,  
vid fel stannar centrifugen och viktiga prover kan förstöras. 
Med automatisk rotoridentifikation kan detta undvikas.

Fiberlite Kolfiberrotorer
Kolfiberrotorer garanterar en större säkerhet för era prover 
än metallrotorer kan göra. Provsäkerheten är en nyckelfråga 
på laboratoriet. Beroende på applikation kan små förändringar 
av temperaturen inverka på provstabiliteten och biologiska 
förhållanden.
En Fiberlite LEX kolfiberrotor isolerar provet på ett naturligt 
sätt, vilket förhindrar oönskade temperatursvängningar. 
Rotorer av metall, aluminium, leder temperaturer snabbt, 
till skillnad från Fiberlite LEX kolfiberrotorer. 
Karbonfiber isolerar temperaturer i era prover under en mycket 
längre tid än i metallrotorer.
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3 års garanti!

Mycket tystgående!

    Sigma 2-6 
   Primärvårdscentrifugen där användarvänlighet är budskapet!

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

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


