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Revolution 
med digital 
patologi
Kvalitetsvinster och kortare svarstider tack 
vare digitaliseringen av mikroskopibilder. 

BättRe canceRvåRd på BRöstcentRum  
Undersökning och besked samma dag minskar  
oro hos patienterna.

djuRpatologi 
Obduktioner är ett nyckelområde för  
diagnostik och sjukdomskontroll.

sveRiges stöRsta mötesplats föR  
Biomedicinska analytikeR 
Årets Diagnostikforum i Jönköping.
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LeDareN

Inför årets Diagnostikforum läste jag en artikel, som fick mig att fundera 
över kunskapen hos allmänheten om vad en biomedicinsk analytiker 
arbetar med. Några citat:

”För forskarna vid KTH som byggde Nordens första högupplösta 
mikroskop är drömmen ett blodprov som avslöjar cancer.”

”Tänk dig att en sköterska på vårdcentralen sticker dig i fingret och tar 
ett vanligt blodprov. Han tittar på blodet i mottagningens mikroskop, 
och kan se om du har cancer. Och inte bara det. Han kan också tala om 
exakt vilken typ av tumör det är.”

Vilken yrkeskategori ska utföra denna arbetsuppgift? Eller är det så att 
skribenten inte känner till vilken kompetens de olika yrkeskategorierna 
inom vården har? Det kanske inte är samma person som tar provet som 
analyserar det? I radion hörde jag en för mig känd person beskriva sitt 
arbete med att man arbetade på ett sjukhuslaboratorium och utförde 

kvalificerade analyser för att en 
läkare skulle kunna ställa diagnos. 
Synd att hon inte talade om att 
hon var biomedicinsk analytiker. 
Det här tror jag är väldigt vanligt. 
Vi säger att vi arbetar på labb  

men inte vad vi har för profession.
”Mikroskopen blir enklare och enklare. De är inte längre bara ett 

superinstrument för specialisterna utan kommer att komma ut på klini-
kerna.” Vem ska då utföra denna mikroskopering? En biomedicinsk 
analytiker med uppdrag som diagnostisk 
partner? Eller är det här något som vi från 
laboratorierna inte känner att vi har tid med 
eller tycker är viktigt?

Med en utbildning som generalist är man 
väl rustad för de förändringar som kommer. 
Det blir inte så svårt att växla inriktning och 
specialisering.

De viktigaste frågorna för oss i styrelsen  
är att fortsätta att arbeta för professionens 
utveckling. Men det räcker inte. Varje bio- 
medicinsk analytiker har själv ett ansvar för  
att tala om att man är biomedicinsk  
analytiker och vad man arbetar med. 

Ansvarig utgivare Agneta Colliander
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biomedicinsk analytiker 

”Vi säger att vi arbetar på labb men 
inte vad vi har för profession ”
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Håll utkik efter vår webshop
En ny serie laboratorieprodukter. Perfekt för 
kliniskt bruk, universitet och forskning.
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DiGiTaL paToLoGi 
Införande av digital patologi i 
klinisk rutin medför en effek- 
tivisering av verksamheten med 
kortare svarstider och kvalitets-
vinster. Det innebär också  
något förändrat arbetsflöde på 
laboratoriet.     

IBL:S ARBeTe s 28

VärLDskoNGresseN för 
BiomeDiciNska aNaLyTiker 
i TaiwaN
Professionen brottas med samma 
problematik världen över.

VeTeNSKAP s 6   

humaNpaToGeNa och aNTiBioTikaresisTeNTa  
BakTerier i poLarreGioNer 
Jorge Hernandez visar i sin avhandling att mänskligt relaterade  
patogener i polartrakterna främst sprids genom vår närvaro på  
Arktis och Antarktis. 

The demand for more efficiency in histopathology

laboratories continues to increase.

We at Sakura have been listening to you and are

equipped with a solution: SMART Automation, the

Tissue-Tek® premium product line. Tissue samples 

are diagnosed faster, better and more efficiently

with our premium products.

SMART Automation is based on LEAN & SIX 

Sigma principles.

Building on the success and key principles 
of SMART Automation, Sakura has further 
improved the most reliable and productive 
platform for staining and coverslipping in the 
market: Prisma® & Coverslipper HQplus.
It enables optimized and consistent high quality 
results for both routine, special staining and 
coverslipping.

With the ready-to-use H&E staining kits and 
validated protocol, slide-to-slide consistency 
and high quality staining is ensured up to 2.000 
slides. The integrated track & trace capability 
determines the status of the slides and improves 
laboratory quality assurance, linking patient to 
reagent data.

The Prisma® & Coverslipper HQplus will maximize 
your laboratory’s productivity.

Sakura Finetek Sweden AB

www.smartautomation.com

smartautomation@sakura.com

 Ready-to-use staining kits with optimized formulation

 Consistent high-quality staining up to 2.000 slides

  Integrated barcode reading for efficient slide tracking

 Fastest multi-stainer and coverslipper in the market

Optimized consistent staining,  
                            660 slides per hour 

Tissue-Tek® Prisma® & Coverslipper HQplus 

offer you:
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hundradet, har haft på livskvalitet 
och mänsklig överlevnad. Men 
genom sin natur har antibakteriella 
ämnen, utöver sina huvudsakliga 
egenskaper, kontaminationsegen-
skaper om de släpps ut i miljön. 
Utsläpp från antibiotikaproduktion 
till exempel, kan leda till selektions- 
främjande av resistensgener och 
underlätta deras rörlighet i starkt för- 
orenade vattenmiljöer. Exempelvis 
ß-laktamas-gener är gamla och har 
hittats i avlägsna och ödsliga miljöer, 
vilket innebär att ß-laktamaser före- 
kommer naturligt i bakterier som 
finns i miljön. Det enzym som hydro- 
lyserar bredspektra-cefalosporin vid 
en kliniskt signifikant nivå, CTX-
M Extended Spectrum ß-betalakta-
mas (ESBL), förvärvades av bakterier 
som kan orsaka infektioner hos 
människor och tog sina gener från 
miljö Kluyvera spp-stammar. Det är 
också korrekt att förvärvet av resistens 
har samband med den massiva för- 
brukningen av antibiotika. Den 
ökade förekomsten av kolonisering 
och infektion med antibiotikaresi-
stenta stammar har ett samband 
mellan antibiotikaordination och 
resistensutveckling.

phd studeRande
Under min tid som PhD studerande 
har jag haft tillfälle att ägna tid  
åt fältarbete både i Arktiska och 
Antarktiska miljöer. Dessutom  
har jag ägnat tid åt att studera 
förekomsten av antibiotikaresistenta 
bakterier i Sverige, övriga Skandi-
navien, medelhavsområdet, Cen-
tral- och Sydamerika samt Påskön. 
Alla publikationer som är resultatet 
av detta tvärvetenskapliga och 
överkontinentala samarbete ryms 
förstås inte i min avhandling då 
fem publikationer valdes inom 
ämnet ”humanpatogena och 
antibiotikaresistenta bakterier i 
polartrakterna”. 

aRktis och antaRktis
I samband med mänsklig aktivitet 
under de senaste decennierna, har 
humanassocierade mikroorganismer 
hittats på Antarktis, möjligen kopplat 
till ökad närvaro av vetenskapliga 
aktiviteter och fartygsburen turism. 
I Arktis har människan varit när-
varande under mycket längre tid, 
och delar av Arktis utan mänsklig 
verksamhet minskar med tiden. 
Kunskapen om mikroorganismer 
som normalt finns hos djur eller i 
miljön i polartrakterna är begränsad 
och vi vet ännu mindre om mikro-
organismer som oavsiktligt införts 
av människor och andra djur. Dess- 
utom är de konsekvenser som nyin- 
förda mikroorganismer från andra 
områden kan ha på Antarktis och 
Arktis djurliv i stort sett outforskade. 
Polartrakterna har förhållandevis 
upplevt lite mänsklig inverkan på 
grund av sin geografiska isolering. 
Till exempel, fram till 1820, hade 
den antarktiska kontinenten varit 
orörd av människan och ansågs 
vara ett av de sista outforskade 
områdena i världen. Idag, ungefär 
200 år senare, vet vi att de mänsk-
ligt associerade mikroorganismerna 
har kommit till de subantarktiska 
öarna och den antarktiska konti-
nenten i samband med vetenskap-
liga program och ökad turism. I 
Arktis är situationen annorlunda 
eftersom det finns ett nära sam-
band mellan mänskliga samhällen 
och vilda, landbaserade och marina 
däggdjur, som är en viktig del i 
nutrition och kultur. Andelen av 
Arktis som fortfarande är opåver-
kad av människan minskar och 
kontakten mellan vilda djur och 
människor ökar genom turism, 
jakt och mänsklig infrastruktur.

Resultat
Studierna i denna avhandling 
undersökte förekomsten av olika 

patogena bakterier i Antarktis och 
Arktis djurliv, framför allt hos 
fåglar. Den första studien visar att 
det förekommer Enteropatogenic 
Escherichia coli (EPEC) i antarktiska 
pälssälar. Studieresultatet är viktigt 
från det humana perspektivet då 
EPEC sedan länge är en patogen 
både i de utvecklade länderna samt 
i utvecklingsländerna. Detta är det 
första fyndet av en diarrheogenic 
E. coli hos vilda djur i Antarktis 
och öppnar möjligheter för för- 

djupande studier om diarreheoge-
nica E. coli.

Den andra studien visar att 
spridningen av antibiotikaresi- 
stensensmekanismer verkar vara 
mycket effektivare än vad man 
tidigare känt. Enterococcus faecium 
isolerat från alaskiska fåglar uppvi-
sade hög resistens mot antibiotika 
som vankomycin och teicoplanin, 
men också mot ampicillin och 
ciprofloxacin. Dessa isolat bär också 
på virulenta gener som kopplar 
dessa bakterier till humana kliniska 
isolat och indikerar dess mänskliga 
ursprung. Vidare visade den tredje 
studien att endast ett fåtal bakterier 
från fåglar som finns i regionen 
kring Berings sund hade minskad 
antibiotikakänslighet. Trots detta, 
bar E coli isolat på ESBL-gener,  
typ CTX-M, och ett isolat tillhörde 
E. coli O25b-ST131 genotyp, som 
är en framgångsrik klon med en 
global spridning. 

I den fjärde studien analyserades 
havsvattenprover och färska ping- 

I
tidskriften för biomedicinska 
analytiker, Laboratoriet Nr. 4 
kan man läsa om kampen mot 
det ansiktslösa hotet, antibioti-
karesistens, som uppdagas med 
allt större frekvens hos våra 
vanligaste tarmbakterier som 

Escherichia coli och Klebsiella 
pneumoniae, för att nämna några. 
Resistensutvecklingen accelererade 
i och med att antibiotika som före- 
kommer naturligt hos svampar 
och/eller bakterier industrialiserades 
och började produceras i ofantliga 
mängder. Dess användning och 
överanvändning blev både massiv 

och utan kontroll inom human-
medicin, veterinärmedicin, djur-
hållning och jordbruk. Det  
antibiotikatryck som skapades i 
naturen, triggade igång de natur-
liga mekanismerna hos bakterier, 
och resistenta gener mobiliserades 
från miljöbakterier till bakterier 
som koloniserar människan. Resi-
stenta gener som hade en kromo- 
somal lokalisation började dyka 
upp på rörliga DNA-strukturer 
som plasmider hos bakterier.  
Detta underlättade dess över- 
föring till känsliga bakterier  
som blev resistenta mot flera 

antibiotika och mottog egenskaper 
att föra vidare dessa genom horison-
tal överföring till andra bakterier. 
Antibiotikaresistenta bakterier som 
har isolerats hos människan har 
spridit sig över hela världen och 
har detekterats på alla kontinenter 
inklusive Antarktis och därför har 
problemet kallats – ”den tysta 
pandemin”. 

antiBiotikaResistensutveckling
Idag är det svårt att helt beräkna 
den oerhörda inverkan som 
upptäckten och produktion av 
antibiotika, under det senaste år- 

Humanpatogena och antibiotika- 
resistenta bakterier i polarregioner
Nyckelord: ESBL, antibiotikaresistens, polar regions, vilda fåglar.
text: Jorge Hernandez, leg. biomedicinisk analytiker, PhMagister i biomedicinsk vetenskap samt PhDoktor i medicinska vetenskaper.

VeTeNskap

”sammanfattningsvis stäRkeR 
dessa studieR våRt antagande att 

BakteRieR som oRsakaR 
infektioneR hos människoR 

skulle kunna spRida sig till
Relativt oRöRda miljöeR.”
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Jorge hernandez  
Leg. biomedicinisk analytiker,  

phMagister i Biomedicinsk Vetenskap samt  
phDoktor i Medicinska Vetenskaper.

vin faecesprover. Från dessa  
E. coli-stammar isolerades endast 
en E. coli från pingviner som visade 
resistens mot ett antibiotikum 
(cloramfenicol), medan bland E. 
coli från havsvatten, konstaterades 
resistens mot ampicillin, tetracyklin, 
streptomycin och trim-sulfa. E. coli 
som bar på ESBL typ CTX-M gener 
påvisades också och multilocus 
sekvensing typing (MLST) visade 
sex olika sekvenstyper (ST) som 
tidigare rapporterats hos människor: 
ST131, ST227, ST401, ST410, 
ST685 och ST937. E. coli klonen 
O25b-ST131 är en framgångsrik klon 
som orsakar urinvägsinfektioner hos 
människan och som idag sprider 
sig över hela världen. Att hitta just 
denna klon vid en avlägsen plats 
som Kommendörsöarna vid Berings 
hav, där antibiotikatrycket i naturen 
förväntas vara lågt är förvånande och 
oroande. På den korta tidsintervallen 
mellan den andra studien (2005) och 
den tredje studien (2010) i förhål-
lande till den femte studien (2012) 
i Arktis miljö, fann vi en dramatisk 
ökning av antibiotikaresistenta 
bakterier som bar på ESBL-gener. 
Enterokocker, E. coli, och Kl. pneu-
moniae bar på antibiotikaresistens-
gener i en omfattning och variation 
som inte tidigare rapporterats. E. 
coli från arktiska fåglar visade sig 
vara resistenta mot en, två, tre,  
fyra och fem olika antibiotika. 

Resistenta gener bekräftades hos 
enterokocker och ESBL-generna typ 
TEM, SHV och CTX-M påvisades 
hos E. coli och Kl. pneumoniae. 
Multilocus Sekvensing typning 
(MLST), indikerade att både E. coli 
och Kl. pneumoniae bar på ESBL-
markörer som förbinder dem till 
människorna.

slutsatsen
Studierna som presenteras i denna 
avhandling stöder antagandet att 
fågelmigration kan vara oavsiktligt 
eller delvis engagerad i spridningen 
av mänskligt relaterade patogener i 
polartrakterna, särskilt Arktis. Men 
dessa studier stöder uppfattningen 
att människorelaterade patogener 
främst sprids genom mänsklig när- 
varo i polarområdena. Det visades 
genom observationer att med några 
få års intervall hade mänskligt asso- 
cierade bakterier, som bär på ESBL-
gener i samma arktiska provtag-
ningsområde, ökat. 

Bakterier som är resistenta mot 
antibiotika och som bär ESBL- 
generna påvisades i miljön intill de 
vetenskapliga stationerna i Antark-
tis. Bakterier som samtidigt iso- 
lerades från vilda djur på samma 
ställen visade frånvaro av antibio- 
tikaresistens. Detta indikerar att de 
bakterierna isolerade från Antarktis 
miljö är relaterade till mänskliga 
aktiviteter. 

Förekomsten av Enterococcus spp, 
E. coli och K. pneumoniae associerat 
till humana kliniska isolat, som bär 
både virulens och antibiotikaresi-
stenta gener, upptäcktes både i 
Arktis och Antarktis.

De ESBL-producerande bakte-
rierna finns numera presenterade 
också i den sista ESBL-fria konti-
nenten, Antarktis. 

Sammanfattningsvis stärker 
dessa studier vårt antagande att 
bakterier som orsakar infektioner 
hos människor skulle kunna sprida 
sig till relativt orörda miljöer. Vi 
kom fram till att humanpatogena 
och antibiotikaresistenta bakterier 
har nått en global nivå, då vi 
påvisade att ESBL-gener bärs av 
bakterier som är i omlopp numera 
även i den sista ESBL-fria konti-
nenten, Antarktis.

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

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

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

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

seParationsångest

iBl stipendieR 
Tre stipendier utlyses för deltagande 
på den nordiska kongressen i 
Reykjavik den 4-6 juni 2015.

•	 Stipendie	på	5000 kr för aktivt  
 deltagande med anförande eller  
 poster. 

•	 Två	stipendier	om	vardera	 
 5 000 kr utan krav på aktivt  
 deltagande.  

Sista ansökningsdatum 28/2.
Håll utkik efter fler stipendier på 
IBL:s hemsida.

dags att nomineRa åRets  
Biomedicinska analytikeR 2014
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. Varför inte nominera till 
Årets biomedicinska analytiker?

Nomineringen ska skickas till IBL 
senast 31/12.

nomineRa åRets  
studenthandledaRe 2014
Det är andra året i rad som IBL 
kommer att dela ut utmärkelsen 
”Årets studenthandledare”. Syftet  
är att uppmärksamma den som 
introducerar studenter till deras 
kommande verksamhetsområde  
i den verksamhetsförlagda utbild-
ningen och samtidigt inspirerar  
och stimulerar dem.

Nomineringen ska skickas till IBL 
senast 31/12.

stipendieR & nomineRingaR IBL stödjer biomedicinska analytiker i  
sin profession och jobbar för yrkets  
kompetensutveckling

föR meR infoRmation, nomineRingskRiteRieR  
och ansökningshandlingaR: www.iBl-inst.se
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Fram till år 2017 kommer Karlstads universitet att avveckla de biomedicinska 
programmen där en av inriktningarna har lett till biomedicinsk analytiker- 
examen. Anledningen är att verksamheter inom områden hälsa, natur- 
och teknikvetenskaper under flera år har gått med ekonomisk förlust.

Istället kommer universitetet att, enligt ett nationellt uppdrag, bygga 
ut och satsa mer på ingenjörsutbildning samt lärar- och sjuksköterske- 
utbildningarna.

De redan antagna studenterna till utbildningen kommer inte att påverkas 
av beslutet och kommer att kunna fullfölja sin utbildning vid Karlstads 
universitet. Detsamma gäller doktorander som är antagna till forskar- 
utbildningen.

karLsTaDs uNiVersiTeT LäGGer Ner  
BiomeDiciNska aNaLyTikeruTBiLDNiNGeN

Foto: Karlstads universitet

pRofessoR i Biomedicinsk 
laBoRatoRievetenkap 
pRisas föR sin foRskning 
I samband med Barndiabetesfon-
dens 25-årsjubileum fick Maria 
Faresjö, professor i biomedicinsk 
laboratorievetenskap vid Hälso-
högskolan i Jönköping, motta 
Barndiabetesfondens pris till yngre 
forskare i Sverige. Priset delades ut 
av Kronprinsessan Victoria som är 
fondens beskyddare. 

Maria Faresjö får priset för sina 
studier kring betydelsen av psyko- 
social stress och aktivering av auto- 
immunitet som leder till utveck-
ling av typ 1 diabetes. Hennes 
studier har bidragit till kunskapen 
om immunförsvarets roll vid 
uppkomsten av sjukdomen.

I dag är Maria Faresjö ansvarig 
för den Biomedicinska plattformen 
för forskning och utbildnings-
samarbete mellan Hälsohögskolan 
i Jönköping, Medicinsk diagnostik 
vid Landstinget i Jönköpings län 
och Futurum, en akademi för 
hälsa och sjukvård i Jönköpings län.

Professor Maria Faresjö. 

Foto: Samuel Westergren

maGisTeruTBiLDNiNGeN i cyToLoGi 
VäNTas Vara TiLLBaka 2015
Sedan höstterminen 2013 har landets enda utbildning i diagnostisk 
cytologi legat på is. Under tiden har man på Karolinska Institutet 
arbetat med att se över programmet med målet att i större utsträckning 
anpassa det till de teknologiska och konceptuella utvecklingar som sker 
inom området. 

– Vi är redo att starta utbildningen höstterminen 2015, men inväntar 
nu ett slutgiltigt beslut från Karolinska Institutets utbildningsstyrelse, 
säger Gareth Morgan, programansvarig för magisterprogrammet i 
diagnostisk cytologi.

Den nya kursplanen skiljer sig inte markant från den gamla kursplanen 
men innehåller exempelvis ökade inslag av molekylärbiologiska metoder, 
HPV-analyser och kvalitetsvalidering.

– Vi har tittat på alla aspekter av yrket och verksamhetsområdet och 
har försökt anpassa programinnehållet till dem, säger Gareth Morgan. 

Som tillfällig lösning under de åren som cytologiutbildningen har varit 
inställd, har Karolinska Institutet erbjudit en uppdragsutbildning i cytologi 
på 30 högskolepoäng. Men intresset från arbetsgivarnas sida har uteblivit. 

Det är forskare från Lund som står bakom upptäckten att sockerbetor kan 
producera hemoglobin. Upptäckten öppnar nu för användning av socker-
betors hemoglobin som blodersättningsmedel. 

Att utvinna hemoglobin från sockerbetor är inte svårare än att utvinna 
socker och på ett hektar skulle man kunna få fram ett till två ton hemoglobin. 
Det säger Leif Bülov, professor vid Lunds universitet.

I dag är blodersättningsmedel en bristvara och i vissa länder som Kina 
och Indien är tillgången mycket begränsad. Särskilt viktigt är det att ha till-
gång till hemoglobin i akuta situationer som olyckor. Ett annat exempel där 
blodersättningsmedel skulle kunna rädda liv är ebola-epidemin i Afrika.

I sin studie har doktoranden Nélida Leiva också visat att hemoglobinet 
i sockerbetor är nästan identiskt med det mänskliga samt att järnproteinet 
finns i roten, bladen och blomman. Det produceras dessutom i normalt 
tillstånd och inte bara vid stress, något man har sett i tidigare studier.  

Nu närmast kommer hemoglobinet från växter att  
testas i djurförsök i ett samarbete med University  
of London. 

BRöstcanceR kan upptäckas med mikRovågoR 
Med hjälp av mikrovågsteknik är det möjligt att lättare urskilja en 
tumör från övrig bröstvävnad. Detta kan i framtiden hjälpa läkare 
att ställa rätt diagnos snabbare och kan enligt Nikola Petrovic, 
forskare inom hälsoteknik på Mälardalens högskola, bli ett kom-
plement och eventuellt ett alternativ till röntgentekniken. 

Det är ett antal sensorer som skickar mikrovågor som sedan  
sprider sig i bröstet och tas emot av andra sensorer som skapar en 
avbildning av spridningsfältet. Strålningen som patienterna utsätts 
för vid en undersökning med mikrovågor är icke-joniserad och i  
så pass låg effekt att den är ofarlig.

– Idag jobbar vi med modeller där vi kan se tumörer som är cirka 
fyra-fem millimeter stora, men vi utvecklar ständigt tekniken och 
förhoppningen är att snart kunna upptäcka ännu mindre tumörer. 
Ett annat mål vi jobbar mot är att bilden ska kunna visas i 3D, då 
får vi en helt annan möjlighet att avgöra exakt hur stor tumören är 
och hur den är placerad, säger Nikola Petrovic i ett pressmeddelande. 

Tillsammans med sitt forskarteam har Nikola Petrovic också 
utvecklat och patenterat en ny typ av sensor som kan avbilda 
bröstet genom att placeras på huden. På så sätt blir undersökningen 
också mer skonsam för patienter.

I USA pågår just nu kliniska tester av tekniken för bröstavbildning. 

sockeRBetoR kan Bli BlodeRsättningsmedel 

Foto: Samuel Westergren

Foto: Gunnar M
enander

Kan  
du gissa  

cellen?
Rätt svar på sid. 34

Foto: M
aud andersson

Nélida leiva hoppas att hemoglobin 
från sockerbetor ska kunna användas 

som blodersättningsmedel.
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änk er följande scenario: när 
preparatglasen är inskan-
nade skickas bilderna till 
servern och finns tillgäng-
liga för patologer som kan 
befinna sig var som helst i 

världen. Diagnosen ställs på dator-
skärm och skulle man behöva råd 
eller hjälp vid ett specifikt fall är 
det enkelt att skicka bilden till 
andra kollegor eller subspecialister. 
Alla tidigare fall på en och samma 
patient får man fram med några klick. 

När det är dags för ronden slipper 
man leta efter glas och de delar av 
vävnader som ska diskuteras finns 
lättillgängliga. Bildhanteringspro-
grammet hjälper patologläkarna att 
räkna antalet cellkärnor av en viss typ 
och mäta tumörstorleken. Dessutom 
har patologläkarna fått en mer 
ergonomisk arbetsmiljö. Tack vare 
digitaliseringen av patologin blir 
allt detta möjligt.  

Klinisk patologiska laboratoriet i 
Linköping och Kalmar var först ut 

i världen med att införa digitalise-
ringen av preparatglas i klinisk rutin. 
Fördelarna med satsningen är många 
och förutom kvalitetsvinster har 
den medfört kortare väntetider för 
patienter. Något patologin är i 
stort behov av, både med tanke  
på den stora bristen på patologer 
och de ökande provvolymerna.

– Idag scannar vi alla våra 
histologiska preparat och det rör 
sig om ungefär 170 000 glas per år, 
säger Helén Richard, biomedicinsk 

analytiker och metodansvarig för 
digitaliseringen av vävnadsglas på 
Klinisk patologi, Linköpings 
universitetssjukhus. 

DiGiTaLiseriNG
Digitalisering av patologin har med- 
fört en förändring av arbetsflödet 
på laboratoriet. Dels scannas alla 
preparatglas efter färgning och dels 
kontrolleras alla inskannade bilder 
innan fallen lämnas ut för diagnos. 
I dag har laboratoriet fyra scannrar 
som har kapacitet att skanna 20 glas 
i timmen och som är i drift även 
nattetid. Dessutom har laboratoriet 
precis fått en specialbeställd 
skanner från Japan som kommer 
att möjliggöra 
skanning av 
storsnitt. 

– Det innebär 
ett extra arbets-
moment på 
laboratoriet som 
kräver en halvtidstjänst. Men tittar 
man på helheten så sparar scan-
ningen av glas tid, både för läkarna 
och sekreterarna, förklarar Helén 
Richard. 

En annan stor fördel med att 
digitalisera mikroskopibilder är den 
kvalitetsförbättring av vävnadssnitten 
som har gjorts. För att underlätta 
skanningen finns det några riktlinjer 
att förhålla sig till. 

– Vi snittar väldigt många preparat 
och ibland hamnar snitten snett på 
glaset, det bildas veck eller så kan 
snitten hamna under id-etiketten. 
Det får inte hända när man skannar 
glasen för det finns ett maxområde 
som skannas och snitten får helt 
enkelt inte hamna utanför den 
ramen. Skanningen fungerar inte 
heller om det finns för många veck. 
Om bilden ska ha hög kvalitet så 
måste också snitten ha det, säger hon. 

Efter skanningen görs alltid en 
kontroll av bilderna för att säker-

revolution med digital patologi 
Tack vare digitaliseringen av mikroskopibilder är  

det möjligt att effektivisera patologin och uppnå kortare svarstider.  
Något patologiavdelningen i Linköping och Kalmar var först  

ut med att införa i klinisk verksamhet. 
text: Jasenka Dobric   Foto: Samuel Westergren

T

LaGriNGsTiDeN
En fråga som fortfarande måste 
lösas och inte bara på patologiav-
delningen i Linköping, är lagrings-
tiden för de inskannade bilderna. 
Det rör sig om stora mängder bild- 
data som hanteras dagligen där ett 
enda mikroskopiglas kan innehålla 
upp till en halv gigabyte informa-
tion. Dessutom har man oftast fler 
än ett glas per patientfall. 

– Det råder delade meningar  
om vad som är originalet, glaset 
eller bilden. En del hävdar att det 
är glaset för att man gör en bild av 
glaset eller originalet. En del menar 
att det är bilden eftersom du ställer 
diagnosen med hjälp av bilden.  
Än så länge har vi inte slängt några 
bilder och glasen sparar vi i tjugo 
år, säger Helén Richard. 

ställa att alla glas har blivit skannade 
samt att bilden exempelvis inte 
saknar en bit av vävnaden. 

LaBoraTorieT
Laboratoriet i Linköping får många 
studiebesök av nyfikna kollegor från 
Sverige och andra länder som själva 
står i startgroparna med att införa 
digitalisering av patologiverksam-
heten. Helén Richard har också varit 
bollplank för många laboratorier som 
precis har börjat med skanningen 
av preparatglas. 

– När vi började med digitalise-
ringsprocessen så började vi från 
noll och det fanns inte direkt 
någon att fråga heller. Jag fick lära 

mig mycket 
längs vägen, 
både om 
bildlagring i 
datorer och att 
skruva i skann-
rarna, säger hon 

och skrattar. 
I början hade inte skannrarna 

den kapaciteten som laboratoriet 
behövde, skanningen tog tid och 
många ifrågasatte införandet av 
digitaliseringen. Helén minns att 
hon under det första året, för att 
undvika stopp i arbetskedjan, 
laddade skannrarna med glasen 
under helgerna också. 

– Det var mitt ansvarsområde 
och jag tyckte att det var roligt  
men jag ville inte att mina kollegor 
skulle bli negativt inställda till 
skanningen. Å andra sidan var det 
aldrig några problem att anpassa 
arbetssättet på laboratoriet efter 
digitaliseringen, trots att det 
påverkade både utskärningen  
där bitarna inte fick vara för stora 
och snittningen där det krävdes att 
man ibland använder två glas 
istället för ett.  

– DeT råDer DeLaDe meNiNGar  
om VaD som är oriGiNaLeT,  

GLaseT eLLer BiLDeN.

Helén richard leg. biomedicinsk analytiker 
säger att digitaliseringen har höjt kvaliteten  
på vävnadssnitten. 



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

ÖGONAKUTEN

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

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

Bevisat mer effektiv än 

koksaltlösning vid stänk 

från syror och alkalier
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edan två år tillbaka leder 
Centrum för medicinsk 
bildvetenskap och visuali-
sering (CMIV) vid 
Linköpings universitet 
utvecklingsprojektet för 
svensk digital patologi. 

Tillsammans med nio landsting 
och medicinteknikföretaget Sectra 
samt industriforskningsinstitutet 
Swerea IVF är målet att utveckla 
nya lösningar som kommer att 
effektivisera patologin. Projektet 
består av flera olika delprojekt och 
omfattar analys och design, ram-
verk, implementering samt lång- 
siktig utveckling.

Projektledare Claes Lundström, 
PhD och universitetslektor vid 
Linköpings universitet, berättar att 
analysen av hur arbetsflöde och verk- 
tyg ska fungera i en optimal digital 
miljö har resulterat i många möjliga 
effektiviseringar på olika nivåer. Dessa 
inkluderar individuella moment, 
patologiavdelningens flöde, flödet 
inom sjukhuset och regionalt samt 
även nationellt och internationellt. 

– De viktigaste exemplen är att 
manuella moment i patologernas 
granskning snabbas upp som mät- 
ningar, föreberedelser av rondvis-
ningar och anteckningar samtidigt 
som man granskar. Provmottagning 
förenklas genom digital remiss med 
obligatoriskt fält för avgörande infor- 
mation samt automatisk registrering 
av ankommande prover. Och man 
får digitalt stöd i utskärningen för 

att dokumentera snitt och under-
sökning direkt på kamerabild av 
preparatet. Sedan försvinner allt 
kringarbete med att fysiskt förflytta 
glas och externa konsultation kan ske 
momentant istället för att använda 
bud som bär väskor med glas. 

vad kommeR digitaliseRingen av 
patologin att inneBäRa föR Bio- 
medicinska analytikeRna på laBBen? 
– Konkreta skillnader i arbetssätt 
blir förbättrat stöd i utskärnings- 
situationen, några förhållningsorder 
vid snittning för att underlätta 
skanning för att snitten inte får 
ligga långt ut i kanten till exempel, 
ansvar för skanningsstationen samt 
minskad glashantering i övrigt. 
Därutöver är målet att skapa en 
jämn, hög flödestakt utan köbild-
ning vid olika steg och med väldigt 
få specialfall och dessutom med 
god översikt och ansvarskänsla för 
helheten. Detta tillsammans tror  
vi är en klart mindre stressande 
arbetssituation än det som idag 
ibland kan vara en ständig upp- 
försbacke mot växande klosshögar. 

huR seR Biomedicinska analytikeRs 
Roll i det optimala aRBetsflödet?
– Om jag får spekulera lite ytter- 
ligare så tror jag att digitala miljön 
kan leda till mer ansvar för biome-
dicinska analytiker. Förbättrat stöd 
för instruktionsmallar, dokumen- 
tation och kommunikation kring 

Linköpings universitet leder mång- 
miljonsatsning på digital patologi 
text: Jasenka Dobric 

S

utskärning tror jag personligen kan 
leda till större ansvar för preparat- 
utskärning. Men detta är inte en 
entydig slutsats från projektet så 
här långt.

huR väl föRBeRedda äR de övRiga 
delaRna av sjukvåRden på  
digitaliseRing av patologi?
– Det finns många aspekter att 
jobba igenom för sjukvården. De 
stora datamängderna, långt större 
än vad röntgen producerar, behöver 
hanteras och det är en annan del vi 
tittar på i projektet. Men den över- 
gripande bilden är att det finns en 
väldigt stor insikt om problemen 
och att stora insatser på förbätt-
ringsarbete behövs. Patologin har 
traditionellt varit en rätt okänd och 
underskattad verksamhet, men det 
är på väg att förändras. Det faktum 
att hela nio landsting har engagerat 
sig i vårt projekt är ett exempel på 
detta, och projektet röner stort 
intresse, både nationellt men också 
internationellt. Sverige ligger klart 
först i världen vad gäller erfarenhet 
och planer för storskalig digitali- 
sering av rutindiagnostik.
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Undersökningar och besked samma 
dag för bröstcancerpatienter

Cancervården associeras många gånger med långa  
väntetider och en utdragen vårdprocess för patienten. 

Men på Mälarsjukhusets Bröstcentrum görs alla de  
nödvändiga undersökningarna redan vid det första  

besöket och patienterna som misstänker sig ha  
drabbats av bröstcancer får besked samma dag.

text: Jasenka Dobric   Foto: Samuel Westergren

grafi så punkteras denna med hjälp av ultraljud på 
Bröstcentrum direkt av dem och sedan skickar de 
provet till patologen, säger Charlotte Bjelkenkrantz. 

Beskedet om de preliminära provsvaren meddelas 
vid en bestämd tid på dagen till sjuksköterskan som 
sedan ger besked till patienten.  

föRBättRing istället föR föRändRing 
År 2010 startades processen med att förbättra bröst-
cancervårdkedjan inom landstinget Sörmland. Med 
patienten i fokus har man 
arbetat med att samordna flera 
olika klinikers verksamheter. En 
viktig del har varit att se till att 
allas kompetenser utnyttjas på 
ett optimalt sätt och i rätt tid. 

I dag är det exempelvis en 
sjuksköterska som alltid svarar i rådgivningstelefonen 
som är öppen varje dag och bedömer om patienten 
bör komma till Bröstcentrum för en undersökning. 
Det är också en sjuksköterska som sedan gör den 
första kliniska undersökningen vid ett eventuellt 
besök. 

– Vi frigör läkarresurser på det sättet genom att 
utföra arbetet som läkarna ansvarade för innan. På det 
sättet tar vi vara på allas kompetenser på bästa sätt och 
läkarna får mer tid för bröstcancerpatienter som redan 
har en diagnos, säger Therese Johansson, röntgensjuk-
sköterska och vårdenhetschef på mammografienheten.

Processen att organisera en enhet som Bröstcentrum 
började i liten skala, förändringarna har testats i 
omgångar och arbetet har hela tiden utvärderats. 
Therese Johansson och Ann Murtomäki berättar att 

ledfrågan var ”varför inte” istället för ”varför”. 
– Oftast gör man ett förändringsarbete men ordet 

får många gånger en negativ klang och kan uppfattas 
som kritik. Men pratar man om förbättringsarbeten  
är det lättare för all personal att börja tänka på vad det 
är som inte fungerar och vad vi kan göra bättre, säger 
Therese Johansson.  

Men viktigast av allt har ändå varit att ta reda på 
vad patienterna tycker. 

– Den enormt positiva responsen vi fick från 
patienterna gjorde att vi orkade 
fortsätta arbetet med att förbättra 
omhändertagandet av bröst- 
cancerpatienter. Och tryggheten 
har hela tiden varit att vi kunde 
återgå till det gamla arbetssättet, 
men man ska våga testa ett nytt 

arbetssätt, berättar Therese Johansson. 

våRdplan föR patienteRna 
Att det är fyra olika kliniker som är inblandade i 
vården av bröstcancerpatienten är ingenting som 
Bröstcentrums patienter märker. Nästa steg mot en 
ännu bättre cancervård på Mälarsjukhuset blir en 
färdig vårdplan som patienterna får vid det första 
besöket. 

– Det är nästa projekt, att alla patienterna ska ha  
en vårdplan. Redan vid första mötet ska man kunna  
få operationstid, tid för återbesöket och tid för när 
man ska träffa onkologläkaren. Detta ska patienterna 
kunna ta med sig hem och veta precis vad som händer 
framöver och när, avslutar Ann Murtomäki. 

”patienteRna vill veta.  
det vaR det som de upplevde vaR väRst, 

väntan och oRon.”

Den mycket positiva responsen från patienterna gav therese Johansson 
och ann Murtomäki energi till att fortsätta förbättra omhändertagandet 
av bröstcancerpatienter. 

BRöstcentRum på mälaRsjukhuset
•	 Undersökningar,	provtagning	och	besked	under	samma	

besök minskar oron hos patienterna.

•	 Patienterna	får	kontinuitet	i	personkontakten	–	samma	 

sjuksköterska som tar emot samtalet till telefonrådgivningen 

gör den första kliniska undersökningen samt ger besked. 

patienten får träffa samma sjuksköterska vid ett eventuellt 

återbesök.

•	 Arbetssättet	frigör	läkarresurser	och	är	utvecklande	för	

sjuksköterskor som får utökat ansvar.

en största vinsten med det föränd-
rade arbetssättet är att patienterna 
slipper ovissheten i väntan på ett 
besked. Den kliniska undersök-
ningen, mammografi, ultraljud och 
bröstpunktion görs vid behov 
samma dag som patienten besöker 

Bröstcentrum. Det preliminära svaret får 
patienten redan inom ett par timmar och 
även en tid för eventuellt återbesök bokas. 

– Patienterna vill veta. Det var det som 
de upplevde var värst, väntan och oron. Det 
är också viktigt att poängtera att bröstcancer 
inte är akut men man vill ha besked om vad 
som kommer att hända sedan, istället för att 
vänta på ett besked som kommer på posten, 
säger Ann Murtomäki, bröstsjuksköterska 
på Bröstcentrum.

Med det förändrade arbetssättet slipper 
man dessutom som patient flera olika 
undersökningstillfällen och man får en 
kontinuitet i personkontakten. Samma 
sjuksköterska som man träffar vid första 
besöket ger besked om vad resultaten av 
undersökningarna och proverna visar och 

finns med vid senare besök.
– Det är en väldigt lättnad för patienten och 
jag upplever att patienterna känner att vi 
har tid med dem, säger Ann Murtomäki. 

patologlaBoRatoRiets del
Under Bröstenheten på Mälarsjukhuset 
ryms ett samarbete mellan kirurg-, radiolog- 
och onkologkliniken samt klinisk patologi. 

– Vårt samarbete med bröstcentrum 
består i att vi prioriterar de finnålspunktioner 
som kommer från bröstcentrum och som är 
märkta på remissen med ”one stop clinic”. 
De behandlas som snabbsvar, vilket innebär 
att de färgas och diagnostiseras direkt när  
vi har mottagit dem, förklarar Charlotte 
Bjelkenkrantz, driftchef på Klinisk patologi, 
Unilabs i Eskilstuna. 

Det rör sig om ungefär fyra punktionsprover 
i veckan som kommer till Klinisk patologi 
för bedömning från Bröstcentrum och 
tidsåtgången är drygt en timme per prov.

– Det nya i detta förfarande är att om 
man upptäcker en förändring på mammo-

D
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I mer än 20 år har Labex Instrument 

levererat, installerat, utbildat personal, 

utfört förebyggande underhåll och reparerat 

centrifuger. Genom bl a. följande åtgärder 

arbetar vi aktivt mot att säkerställa driften av 

centrifuger inom den svenska sjukvården. 

Labex Instrument erbjuder:

 » Installation och utbildning i handhavande

 » Förebyggande underhållsavtal för att 

säkerställa funktion och säkerhet

 » En välutvecklad serviceorganisation med 

leverantörsutbildade och certifierade 

servicetekniker

 » Lånecentrifug vid reparation för att undvika 

driftstopp

 » 3 års garanti på alla centrifuger 

 

  INSTRUMENT AB

Specialister på Centrifugering, Frystorkning
och vakuumcentrifugering/Indunstning

Vi kan centrifugering

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

1975 tillverkat innovativa kvalitetscentrifuger i tyska Osterode am Harz.   

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

Från stor till liten ...
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De kanske mest tydliga bevisen på veterinärmedicinska diagnostikens 
utveckling går att finna på det histologiska laboratoriet på Statens 
veterinärmedicinska anstalt, SVA. På grund av de ökade provvolymerna 
har laboratoriet delat upp arbetet och dragit en gräns mellan forsknings-
projekt och det kliniska rutinarbetet. 

– Immunohistokemiska metoder har tagit större plats inom diagnostiken 
helt klart. Analyser av tumörmarkörer var ingenting vi utförde i början 
av 90-talet, säger Gudrun Andersson, en av totalt fyra leg. biomedi-
cinska analytiker på histopatologiska laboratoriet, SVA.

En annan tydlig skiftning som också har skett under det senaste 
decenniet är att antalet prover från sällskapsdjur har ökat samtidigt som 
prover från lantbruksdjur har minskat. Histopatologiska laboratoriet 
får ungefär 30-50 biopsier per dag, de flesta från hud samt mag- och 
tarmkanalen. Majoriteten av dessa är tagna på tamdjur.

Laboratoriet rymmer också en forskningssektion där två biomedicinska 
analytiker arbetar med utveckling av analysmetoder och flera olika 
forskningsprojekt parallellt. Där ingår också övervakningsprojekt av 
olika slag som SVA som myndighet åläggs.  

– Ett omfattande forskningsprojekt vi arbetar med just nu är kart- 
läggning av sjukdomar som uppkommer naturligt hos möss. Då vi i 
dag har många stammar med olika mutationer som används inom 
forskningen är det viktigt att veta hur stammarna ser ut från början 
för att kunna få de mest korrekta forskningsresultaten, säger Ulrika 
Petersson, leg. biomedicinsk analytiker. 

Andra pågående forskningsprojekt rör ekologiska kycklingar från 
ett antal gårdar och deras hälsostatus, samt calicivirus hos harar och 
kaniner. Där är tanken att man ska undersöka om en typ av calicivirus, 
som har upptäckts i övriga delar av Europa, också förekommer i Sverige.

– Många gånger gäller det att pröva sig fram metodmässigt och 
sätta upp en fungerande metod först. Exempelvis tog det ungefär ett 
år att hitta lymfomantikroppar som fungerar på hund, häst och katt. 
Men det är en del av utmaningen, för i takt med att veterinärpatologi 
utvecklas ställs allt större krav på våra metoder, säger Eva Westergren, 
leg. biomedicinsk analytiker.  

oBduktioneR 
äR ett nyckelomRåde inom djuRpatologin 
Fastställning av dödsorsak, passiv och aktiv sjukdomsövervakning och 
rättsmedicinska undersökningar. Lägg till alla djurslag, från tamdjur 
till vilda djur så kan man börja ana bredden på den diagnostik som 

ryms under Statens veterinärmedicinska anstalt. 
  text:Jasenka Dobric

På ena sidan av obduktionssalen 
arbetar veterinärpatologerna med 
tamdjursfall. En sex månader gammal 
valp som plötsligt dog, en alpacka 
som hade uppvisat avvikande flock- 
beteende och andningsproblem och 
fem stycken höns, alla med förstorad 
mjälte och lever. 

– I ett avseende är det väldigt stor 
skillnad jämfört med humanpatologi, 
för inom veterinärmedicin kan man 

exempelvis obducera några djur från 
en besättning med hundratals 
individer som har problem med 
hosta eller diarré. Då kan diagnosen 
som ställs på dessa användas för att 
rädda resten av besättningen, för- 
klarar Arman Shokrai, veterinär- 
patolog och sektionschef på Avdel- 
ningen för patologi och viltsjukdomar 
på Statens veterinärmedicinska 
anstalt, SVA. 

Djurpatologi har bara under de 
senaste tio åren utvecklats i rekord-
fart och i dag diagnosticerar man 
och behandlar sjukdomar hos djur, 
särskilt husdjur, i mycket större 
omfattning än förr. 

– Vi obducerar färre antal produk- 
tionsdjur för att antalet av dessa har 
generellt minskat i landet. Däremot 
har antalet obduktioner på sällskaps- 
djur ökat, säger Arman Shokrai. 

hisTopaToLoGiska LaBoraTorieT
Med plats för både klinisk rutin och forskning 

leg. biomedicinska analytiker på 
histopatologiska laboratoriet,  
Ulrika Petersson, ewa Westergren 
och Gudrun andersson. 

arman Shokrai, veterinärpatolog på SVa.

Foto: Karin N
ilsson/SVa

Foto: Foto: bengt ekberg/SVa

vilda djuR 
Den andra sidan av obduktionsalen 
på SVA är avsedd för vilda djur. Två 
utmärglade kattugglor som troligtvis 
hade fastnat i en skorsten och dött, 
fyra blåmesar som hittades döda på 
en privattomt samt lever, hjärta 
och maginnehåll från ett vildsvin. 
Alla fall är inskickade av privatper-
soner och merparten av bevakningen 
av sjukdomsläget hos vilda djur sker 
passivt, och bygger på att människor 
som hittar döda djur i naturen 
skickar dem för obduktion på SVA. 

– Dels försöker vi fastställa döds- 
orsaken och sedan kommer till ex- 
empel fåglarna att testas för fågel- 
influensan som en del av allmän- 
övervakningen. 

Rättspatologi är ett annat område 
som är under utveckling och antal 
obduktioner som ingår i en förun-
dersökning har ökat. Det gäller allt 
från jaktbrottsmål, djurplågeri, 
vanvård eller försäkringsärende. 

– Misshandel är en typ av tragedi 
som inte bara drabbar människor 
utan även djur. Många gånger är 
fall av djurmisshandel kopplade till 
människomisshandel. Sedan kan 
det röra sig om vanvård, oftast av 
produktionsdjur. Just nu har vi en 
doktorand som arbetar med att 
ytterligare utveckla området och 
förbättra metoder för hela processen, 
säger Arman Shokrai. 

DjuROBDuKTIONeR På eTT åR  
Tamdjur: ca 1 500 
Försöksdjur: ca 2 000 
Rättsmedicinska fall: ca100  
Vilda djur: ca 2 000

Tema: paToLoGi



åRets  
diagnostikforum 

Den tre dagar långa konferensen hade i år 
samlat närmare 400 biomedicinska analytiker 
från hela landet. Programmet innehöll allt 
från veterinärmedicin- och primärvårdsblock 
till framtidens kompetens, klinisk fysiologi  
och nätverksträff för handledare. Läs mer  
om årets Diagnostikforum på sid 24-27.  
År 2016 är Diagnostikforum tillbaka i  
Örebro. Hoppas att vi ses där!
Foto: Samuel Westergren

IBL har för tredje året i rad arrangerat Diagnostikforum tillsammans med Medicinsk 
diagnostik vid Landstinget i Jönköpings län, Hälsohögskolan i Jönköping samt Sektionen 
för klinisk kemi och transfusionsmedicin.

DiaGNosTikforum
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eQuaLis

workshop i GyNekoLoGisk cyToLoGi 
I år arrangerade vi en första workshop 
för gynekologisk cytologi. Syftet var 
att kunna återkoppla resultaten från 
tidigare utskick inom gynekologisk 
cytologi till deltagarna i form av 
diskussion och utbildning. Work-
shopen arrangerades tillsammans 
med Uppsaladagen, dvs SvFP:s 
(Svensk förening för patologi) 
årliga användarmöte. Den hölls på 
Rudbecklaboratoriet, med möjlig-
het att delta via videokonferens. 
Målgruppen var cytopatologer och 
cytodiagnostiker.

Anders Hjerpe, cytolog på Klinisk 
patologi och cytologi, Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge 
ledde workshopen. Från Equalis 
deltog Keng-Ling Wallin och Linda 
Sundell. Workshopen innefattade 
en genomgång av några av de fall 
som fick flest avvikande svar i 
tidigare cytologiutskick. Fallen 
visades på glas och i digitaliserat 
format i form av virtuell mikroskopi. 
Diskussionen fokuserade på vilka 
cytologiska kriterier som ska användas 
för att ställa de olika cytologiska 
diagnoserna, och hur man kan und- 
vika att ställa en felaktig diagnos. 
Det diskuterades också vilka 

riktlinjer man ska följa och vilka 
kliniska frågor man ska ställa. Denna 
diskussion fördes med kommande 
ändring i nationella riktlinjer för 
cervixcancerprevention i åtanke.  

Deltagarna uppskattade möjlig-
heten att diskutera fall med olika 
grad av bedömningssvårigheter. 
Dessutom uttrycktes ett intresse 
för heldagsworkshops även inom 
andra områden för klinisk cytologi, 
för att skapa fler tillfällen för öppna 
diskussioner och utbyte av kunskap 
med varandra. Laboratorier för 
klinisk patologi och cytologi önskade 
sig fler kvalitetssäkringsprogram där 
man ska kunna testa sin kompetens 
och förmåga att ställa diagnos på 
andra typer av cytologiska fall och 
få kontinuerlig utbildning för att 
kunna behålla sin kompetens på  
en hög nivå. 

NyTT kVaLiTeTssäkriNGsområDe
Radiologi är ett helt nytt kvalitets-
säkringsområde för Equalis och vi har 
börjat inom området barnradiologi. 
I somras skickade vi ut en pilotom-
gång för barnradiologi som innehöll 
bilder på navelkatetrar på nyfödda 
barn, där deltagarna fick bedöma 
katetrarnas lägen och ange om dessa 

Då detta nummers tema är patologi vill vi på 
Equalis passa på att berätta om en workshop  
vi haft i gynekologisk cytologi. 

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

var acceptabla eller inte. Programmet 
har beslutats bli återkommande, 
men exakta former är ännu inte be-
stämda. Om din klinik är intresserad 
av att delta, kontakta Jim på  
jim.andersson@equalis.se  
för mer information. 

Nya kVaLiTeTssäkriNGsproGram
Under 2015 erbjuder Equalis flera 
nya kvalitetssäkringsprogram, några 
av dem har haft pilotomgångar redan 
i år. I allmän klinisk kemi kommer 
ett program för dialysvätska och i 
molekylärdiagnostik introduceras 
kvalitetssäkring av hemoglobinopatier. 
Även program för bakteriologisk 
kontroll av trombocyter samt bak- 
teriell meningit dyker upp under 
2015. Temat inom nuklearmedicin 
under 2015 är lungscintigrafi.

skup
Den senast publicerade SKUP-rap-
porten är ProTime InRhythm, som 
är ett instrument för mätning av PT 
(INR). På www.skup.nu finns alla 
publicerade rapporter och under 
fliken Evaluations results finns 
Summaries for users med lättlästa 
sammanfattningar på svenska. 

Har du frågor om SKUP eller 
våra utprövningar, eller är ditt 
laboratorium intresserad av att vara 
utprövningslaboratorium?  
Kontakta Elisabet på  
elisabet.eriksson.boija@equalis.se.

God jul önskar vi på Equalis!
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Föreläsare: Johan Homelius  
och Johan Wedenfelt,  
leg. biomedicinska analytiker.

Föreläsare: Kambiz Shahgaldi, 
leg. biomedicinsk analytiker, 
docent i ekokardiografi.

Föreläsare: gabriella Eliason, 
leg. biomedicinsk analytiker, 
lektor, Örebro Universitet.

Foto: anders liljenbring
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DiaGNosTikforum

rofessionsutveckling, arbets- 
uppgiftsglidning, ja vad är 
det som händer när bio- 
medicinska analytiker nu 
mer och mer tar på sig 
svarsskrivning i sin yrkesroll?

Under Diagnostikforums 
programpunkt ”Nätverksdiskussioner 
med fokus på BMA skriver svar” så 
deltog ett 30-tal mycket engagerade 
biomedicinska analytiker i intensiva 
diskussioner. Vi var väldigt många 
med inriktning klinisk fysiologi 
och hos alla fanns någon form av 
svarshantering för vår yrkesgrupp i 
verksamheten, alltifrån att vi 
skriver svarsunderlag till att svaret 
även slutsigneras.

Stor överensstämmelse fanns kring 
att svarsskrivning är en viktig arbets- 
uppgift för vår kompetensutveck-
ling, men att vi inte får gå för fort 
fram utan behöver ställa krav på att 
bli rätt värderade, både tidsmässigt, 
kompetensmässigt och lönemässigt 
för det ansvar vi tar och för genom- 
förandet av arbetsuppgiften.

Fokus lades vid att beskriva mål 

och möjligheter, samt fallgropar vid 
utveckling mot att biomedicinska 
analytiker tar ansvar för svarshante-
ring. Vi konstaterade att det finns 
många vägar att gå för att stärka vår 
kompetensutveckling och värdering; 
AST (akademisk specialisttjänstgö-
ring) för biomedicinska analytiker  
är en högaktuell fråga som drivs med 
stor kraft av Vårdförbundet och IBL 
i samarbete, vissa verksamheter har 
väl utarbetade körkort/kompetens-
kort för svarsskrivning och signering, 
det planeras för nationell certifiering 
av arbetsuppgifterna. Som legitimerad 
yrkesgrupp har vi en bra grund och 
vi kan välkomna att det i verksam-
heter skapas tjänstestruktur för bio- 
medicinska analytiker med specia-
listkunskap.

En mycket intressant synvinkel 
är att vi inte bara ”tar över läkarupp- 
gifter”, utan att vi även kan utveckla 
arbetsuppgiften på så sätt att:
•	 	vi	som	biomedicinska	analytiker	

kan kvalitetssäkra helheten från 
patientkontakt och undersök-
ning/analys till svarsskrivning

•	 patientsäkerheten	ökar	då	svaret	
skrivs av den som ansvarat för 
undersökningen/analysen och 
som skriver med undersökningen/
analysen i färskt minne

•	 för	den	undersökningsansvariga	
möjliggörs att komplettering kan 
ske medan patienten är kvar på 
undersökningsrummet 

•	 svarstiden	minskar

En arbetsgrupp håller nu på att 
startas för den som vill arbeta 
vidare med frågorna nationellt. 

Slutligen vill jag citera en kollega, 
Johan Wedenfelt, som tillika är 
initiativtagare till vårt nätverks- 
arbete ”Jag tror att vi väsentligen 
brottas med samma problem runt 
om i landet, så en enad front är en 
bra idé”. Johan har även startat en 
facebooksida ”Framtidens BMA”.

Med önskan om en kompetens-
utvecklande och rätt värderad 
framtid!

NÄTVERKS- 
DISKUSSIONER  

P
Fokus på biomedicinska analytiker skriver svar
text: tora elfversson Dahlström

kLiNisk fysioLoGi text: Kristin lovén

DiaGNosTikforum

lifestyle, BiomaRkeRs and pReclinical atheRoscleRosis – lBa-studien
Anita kallar LBA-studien för en BMA-studie. ”Den är av BMA, med BMA och till viss del 
på BMA”, säger hon glatt om studien som precis dragit igång i Örebro. Man ska rekrytera  
1 000 individer i åldern 18-25 år för att undersöka hur åderförkalkning kan förebyggas.

Förutom enkäter, blodprover och kroppstester, får försökspersonen bära en accelerometer 
under tiden försöket pågår. Accelerometern fungerar som en avancerad stegräknare, och 
registrerar hur mycket personerna rör sig under dygnen. På så vis får man ett likvärdigt mått 
på grad av fysisk aktivitet, istället för att förlita sig på en av försökspersonen angiven nivå.

BaRnhjäRtultRaljudsveRksamheten i jönköping län
Hjärtat är det organ som oftast drabbas av medfödda fel. Varje år undersöks runt 1 300 
barn hos barnhjärtultraljudsverksamheten på länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Här jobbar biomedicinska analytiker med hjärtultraljudsundersökningar, de tittar på 
barnets EKG och lyssnar på barnets hjärta med stetoskop. När undersökningen är färdig 
skriver de ett komplett utlåtande, vilket en läkare senare signerar. Om barnet är hjärt-
friskt, eller har ett okomplicerat medfött hjärtfel, kan den biomedicinska analytikern 
lämna besked om detta direkt till barnet och föräldrarna. Är felet mer komplicerat, får 
beskedet istället ges av barnkardiologen som tillsammans med föräldrarna diskuterar 
uppföljning, kontroller och eventuella åtgärder av hjärtfelet.

ekokaRdiogRafisk Bedömning av aoRtastenos
Aortastenos är den vanligast förekommande klaffsjukdomen i den industrialiserade 
världen, och hos den äldre befolkningen, över 75 års ålder, har 3-4,5% tät aortastenos.  
Om man har symtom av en tät aortastenos, är det viktigt att det åtgärdas.

Det vanligaste sättet att bedömma graden av stenos är att mäta tryckskillnaden över 
aortaklaffen, det vill säga gradienten mellan vänster kammare och aorta.

Vid så kallad pseudotät aortastenos, då man överskattar aortastenosens grad på grund 
av att man beräknar klaffarean vid lågt flöde genom klaffen, ger så kallat stress-EKO med 
Dobutamin viktig information för såväl bedömningen av stenosen som prognosen av en 
eventuell operation.

fysisk aktivitet hos kol-patienteR
Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en sjukdom där luftflödet i lungorna hindras. 
Utöver lungorna drabbas också andra organ, med systemisk inflammation, påverkan av 
såväl nerv- som kardiovaskulära systemet samt viktminskning.

Gabriella har gjort en studie för att se hur skelettmuskelfunktionen förändras vid KOL 
i olika stadier.

Resultatet från studien visar att arbetskapaciteten sjunker med sjukdomsgraden. Vid 
grav/mycket grav KOL hade muskelfibrerna färre antal kapillärer per muskelfiber, och 
man såg också att skelettmuskelmorfologin hos KOL-patienter är förändrad. Tänkbara 
förklaringar till detta kan vara kronisk hypoxi hos KOL-patienterna, samt sänkt fysisk 
aktivitetsnivå i patientgruppen.

Föreläsare: Anita Hurtig 
Wennlöf, leg. biomedicinsk 
analytiker, docent, Örebro 
Universitet.
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Varje dag behövs ett minimilager av blodkomponenter 
bestående av 40 enheter erytrocytkoncentrat, 4 enheter 
färskfrusen plasma och mellan 4 och 6 doser trombocyt- 
koncentrat. 

Blodcentralsverksamheten i Värmland har mellan 
13 000 och 15 000 blodtappningar per år, 24 000 plasma- 
tappningar (fördelat på 23 000 till läkemedelsindustrin och 
1 000 till patienter), 1 000 trombafereser och mellan 500 
och 1 000 nya blodgivare. Värmland har 3 553 givare 
som har gjort 100 tappningar vardera. Och Värmlands 
mesta givare – en kvinna – har givit 709 gånger.

En givarkomplikation är vasovagal reaktion (VVR), 
som kan graderas till 1, 2 eller 3 där den högsta siffran 
rapporteras till BIS, Blodövervakning i Sverige. Det är 
viktigast att kontakta givaren efteråt för att höra hur 
de mår. Givarna blir alltid så glada över att någon 
visar omtanke.

Varje kvartal följer man upp hematom, flödesproblem 
under tappning och vasovagala reaktioner. Under 2013 
halverades antalet VVR, mycket beroende på att man 
pratade mera med givarna om att förbereda sig före 
tappning genom att inta vätska. Man observerade också 
givarna mera under tappningen. Efter en måttlig VVR 
(grad 2) är det 67% som aldrig kommer tillbaka. 

DuBBeLröDa (DD) Vs VaNLiG heLBLoDsTappNiNG (hBT)
En så kallad dubbeltappning kallas även för EE, 
dRBC eller DD. Man mäter ferritin en gång per år på 
blodgivare, men på givare som tappar dubbelröda så tas 
ferritin vid varje tappning. Denna verksamhet startades 
i Kristinehamn 2002. Fördelarna är mindre antal vaso-
vagala reaktioner, lägre givningsfrekvens, ingen 
komponentberedning. Nackdelarna är att givningen 
tar längre tid, komponentberedningen tar längre tid 
och utrustningen är större. 

Det passar väldigt bra för givare med  hemokromatos, 
en ärftlig sjukdom där receptorn för hepcidin är 
skadad och det innebär att det lagras in för mycket 
järn i organen. Hemoglobinvärdet sjunker inte med 
EE, snarare tvärtom. Även ferritin ligger stabilt, i alla 
åldersgrupper. Om man kontrollerar hemoglobin i de 
färdiga komponenterna får man ett samband mellan 
utbytet av givarens värde och Hb-värdet i påsarna.

ferriTiNNiVåer i förhåLLaNDe TiLL hB hos oLika 
GiVarTyper och köN uNDer eTT år
Ferritinnivåerna är ofta låga hos blodgivare, både 
bland män och kvinnor. Man kan ha ett högt blod- 
värde, men ändå ett lågt ferritin. Plasmagivarna har 
något högre värden av ferritin. Vid hemokromatos 
utför man tappning med dubbelröda var 14:e dag, 
hemoglobinvärdet är då ganska stabilt.  

Förutom att analyserna Hb och ferritin kontrolleras 
regelbundet kan man utreda vidare med CRP för att 
se att givaren inte har några inflammationer. Övriga 
analyser är MCV (för att utesluta anemier) och sTFR, 
en löslig transferrinreceptor. Om denna parameter är 
normal har man inget ökat upptag av järn och då 
spelar det ingen roll att givaren äter fler järntabletter. 
Vid järnbrist ses däremot ett ökat upptag.

Rekommendationer att alla ska äta järntabletter, 
undantag om givaren har ett ferritinvärde över 150. 
Vid låga ferritinnivåer ska man fråga om symtom på 
järnbrist förekommer; trötthet, myrkrypningar, frusen- 
het och koncentrationssvårigheter. I så fall ökar man på 
tappningsintervallet så att givaren får tappas mer sällan.

Föreläsare: per-olof Forsberg, överläkare och medicinskt ansvarig i Karlstad.

Transfusionsmedicin 
Uppföljning av givarkomplikationer ur ett Värmlandsperspektiv
text: inga-lill Sparr

Sedan ett år tillbaka arbetar IBL tillsammans med Vårdförbundet för 
att införa så kallad akademisk specialisttjänstgöring, AST, för biomedi-
cinska analytiker. 

AST är en typ av utbildningsanställning som regleras i kollektivavtalet. 
Förutsättning för det är att det finn en nationellt reglerad specialistut-
bildning på avancerad nivå och som leder till en skyddad specialistbe-
teckning. En sådan utbildning ska även regleras i Högskoleförordningen.

– Reglering innebär ett långsiktigt ansvarstagande, insyn och kontroll, 
säger Kristina Malm Janson, handläggare på Vårdförbundet. 

– Det här är ingenting som ett enskilt landsting kan driva utan det 
är oerhört viktigt att vi får en nationell samsyn och reglering av AST 
för biomedicinska analytiker. Vi från verksamheterna kan också göra 
vårt bästa för att trycka på om behovet av akademiskt specialisttjänstgöring 
för biomedicinska analytiker, säger Agneta Colliander, biträdande 
verksamhetschef för Laboratoriemedicinska länskliniken, Örebro 
universitetssjukhus och IBL:s  ordförande. 

Hittills har två landsting, Kalmar och Västerbotten, infört AST  
för sjuksköterskor och det finns även överenskommelse om AST med 
landstingen i Örebro, Skåne, Blekinge och Västra Götaland.

akademisk specialisttjänstgöring för 

Biomedicinska  
analytikeR 

deltagaRe om åRets 
diagnostikfoRum

Lisa Gustafsson och Christer 
Lidén, Electra-Box
– Bred mötesplats, professiona-
lism, hög kunskapsnivå bland 
föreläsare och bra program.

Susanne Widell,  
leg. biomedicinsk  
analytiker och  
lektor på  
Linnéuniversitetet  
i Kalmar 
– Det är jätteviktigt att vi 
biomedicinska analytiker har 
ett forum där vi till exempel 
kan diskutera utbildningsfrå-
gor och specialistkompetens 
för biomedicinska analytiker. 

Annica Landén och Maria 
Finn, leg. biomedicinska 
analytiker, Statens veterinär-
medicinska anstalt, Uppsala
– Bra koncept, konferensen 
riktar sig till oss biomedicinska 
analytiker vilket känns bra. 
Sedan får man möjlighet att nät- 
verka och träffa andra kollegor 
som arbetar med bakteriologi 
och inom veterinärmedicin. 

Det pågår en stor utveckling av verksamhetsområdet för  
biomedicinska analytiker och vi går mot en allt mer  
personcentrerad vård. Samtidigt gäller det att säkra  

kompetensförsörjningen både för att kunna möta dagens 
behov och kunna utveckla framtidens vård. 

text:Jasenka Dobric

Khristina Malm Janson, handläggare på Vårdför-
bundet och agneta Colliander, ibl:s ordförande 
under Diagnostikforums utbildningsblock. 

DiaGNosTikforum DiaGNosTikforum
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meDLemssiDor 

Ett högteknologiskt laboratorium designat ur ett patientperspektiv  
var det vi mötte på studiebesöket på Taipei Medical University – Shuang Ho Hospital  

i Taipei, Taiwan. Hela laboratoriet låg på en minimal yta och rymde klinisk kemi,  
serologi och virologi. Trots det upplevde vi ingen trängselkänsla och varje  

utrymme användes väldigt effektivt.   

text: tanja Wijkmark    Foto: bio-Check laboratories ltd 

BESöK På SHUaNg HO HOSPITaL  
LaBORaTORIUm I TaIwaN

Varje prov som kom till laboratoriet kunde följas från inlämning till svar via monitorer på väggen 
eller iPads. Den biomedicinska analytikern och/eller remitterande läkaren kunde gå in via datorn 
och se hur långt analysen har kommit i processen. allt detta för att optimera servicen och flödet.

Fr.vä. Maysae Quttineh,tanja Wijkmark, 
anne berndt, Jennifer arnqvist,  
agneta Colliander, Kyoko Komatso.  
bakre raden: anna Karin Ulander,  
Susi Nilsson.

Här demonstrerar agneta Colliander 
hur självregistreringen vid provtag-
ningen går till. remissen skannas  
av, patienten blir placerad i kö.  
turordningen avgörs beroende på 
om han eller hon är akutpatient eller 
prioriterad av andra skäl.

i väntrummet kunde turordningen följas på en stor 
bildskärm. De fanns även en specialingång för 
barn, äldre eller funktionshindrade. Den biome-
dicinska analytikern som gjorde provtagningen 
på dessa patienter hade specialistkunskap för att 
skapa trygghet för patienterna. När provtagningen 
var klar placerades proverna på ett löpande band 
som transporterade dem direkt till laboratoriet 
som låg på våningen under provtagningscentralen. 

meDLemssiDor 

Konferensen inleddes med 
öppet forum där den sittande 
styrelsen för IFBLS och chefs- 
delegaterna från alla medlems-
länder diskuterade frågorna 
som skulle tas upp på konfe-
rensens sista dag.

Ganska snabbt insåg man 
att vart man än kommer ifrån 

har alla samma problematik med professionens osynlig-
het och icke erkännande av kunskap. 

På kongressens öppningsceremoni  var det ingen 
mindre än Taiwans president som höll ett inspirerande 
och prestigelöst välkomsttal.

Det vetenskapliga programmet inleddes med en key- 
note av professor Chien-Jen Chen. Titeln var Biosignatures 
and personalized medicine. En föreläsning som låg helt 
rätt i tiden med diskussionerna inom landstingen där 
man vill driva personcentrerad vård. Professor Chien 
lyfte fram hur man med hjälp av en kombination olika 
analyser på laboratoriet och individuella parametrar hos 
patienten skulle kunna räkna ut risker för att drabbas av 
olika typer av leversjukdomar. Allt detta är baserat på 
över en miljon publikationer som många biomedicinska 
analytiker har varit involverade i. På så sätt kan man 
anpassa vårdplanen efter individen och minska onödiga 
behandlingar samt i den mån det går, sätta in behandling 
i förebyggande syfte. 

Ytterligare två föreläsningar som fångade vårt intresse 

handlade om kvalitetssäkring på laboratorierna ur ett 
internationellt perspektiv och vilka standarder olika 
länder har valt att använda, samt biosäkerhet och 
skyddsnivåer som finns på laboratorierna. 

Den internationella organisationen för biosäkerhet 
jobbar aktivt med att sätta vilka risker olika agens har att 
sprida sig och sätter upp riktlinjer för hanteringen av 
dessa. En viktig fråga som kom upp var att arbetet med 
biosäkerheten måste bli en del av ackreditering. Något 
man får jobba med både nationellt och internationellt. 

Den europeiska organisationen för biomedicinska 
analytiker hade flera representanter som pratade om hur 
vi i Europa jobbar med att implementera begreppet 
diagnostisk partner samt hur vi blir en del i teamet runt 
patienten. En viktig fråga som måste lyftas och bearbetas 
för att stärka vår professions status. Det är viktigt att vi 
själva driver den frågan och slutar gömma oss bakom 
våra luckor. 

Sista dagen på konferensen hölls årsmötet för IFBLS 
där man bland annat röstade fram den nya styrelsen. Till 
vår glädje röstades Marie Nora Roald till president elect. 
Hon är seniorkonsult vid Bioingeniørfaglig institutt/
NITO och är väldigt engagerad och kunnig och har stort 
stöd internationellt för att arbeta med professionsfrågor 
på internationell nivå.

Nästa IFBLS kongress kommer att arrangeras av Japan 
och datumen är redan satta, 31 augusti – 4 september 2016. 
Vi vill starkt rekommendera att åka på den kongressen 
om ni får möjlighet. Håll utkik efter IBL:s stipendier.

Samma PROBLEmaTIK  
för professionen världen över 

I början av oktober deltog IBL:s och Vårdförbundets
internationella kommitté på IFBLS:s kongress  

för biomedicinska analytiker i Taiwan. 

text: Maysae Quttineh, vice ordförande ibl

Hem till Sverige tar vi med oss minnena av deras gästvänliga bemötande och de många smarta 
tekniska lösningar som fanns på Shuang Ho Hospital. 



uppRop till nomineRing av 
föRtRoendevalda 2015
Vi söker personer för spännande uppdrag i 
IBL:s styrelse att utveckla professionen för 
biomedicinska analytiker. Vi ser gärna 
personer med olika bakgrund och yrkes- 
erfarenheter men med en ambition att 
delta i arbetet att tydliggöra vår yrkesroll.

Den 22 maj 2015 håller IBL  sitt årsmö-
te. Det är alltså dags att fundera på vilka 
som ska sitta i styrelsen. Senast den 1 mars 
2015 vill valberedningen få in förslag till 
ledamöter i styrelsen och andra förtroende-
poster inom institutet. Tänk på att få 
representation från hela Sverige.

STyRELSEN
Senior ordförande Ewa grodzinsky mandattid utgår 2015 
ordförande  Agneta Colliander mandattid utgår 2015 
Vice ordförande Mayse Quttineh mandattid utgår 2015 

LEDAMÖTER  
Monica Fröjd mandattid utgår 2016 
Kristin Lovén mandattid utgår 2016  
Inga-Lill Sparr mandattid utgår 2016  
Anne Berndt mandattid utgår 2015  
Ann-Sofie Källman mandattid utgår 2015 
Caroline Landhage mandattid utgår 2015 
 
REVISoR 
Jenny Eriksson mandattid utgår 2015 
Erica Sjöbom mandattid utgår 2015 

REVISoRSUppLEANTER 
Karin Emanuelsson mandattid utgår 2015 
Roine Hernbrand mandattid utgår 2015 

Nomineringarna skall vara valberedningen
tillhanda senast den 1 mars 2015 på  
kansli@ibl-inst.se eller via post till  
IBL:s valberedning, Västberga allé 9, 8 tr., 
126 30 Hägersten.

OBS! Den nominerade skall vara tillfrågad 
och villig att aktivt medverka i styrelsens 
arbete runt frågor som utvecklar professionen 
för biomedicinska analytiker.

För valberedningen
Carin Nilsson, 070-681 37 53 
carin.e.nilsson@vll.se
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på iBl:s agenda 
Under Diagnostikforum i Jönköping färdigställdes samarbets-
avtalet mellan IBL och SKKT, Sektionen för klinisk kemi  
och transfusionsmedicin. Idén är att IBL ska fungera som en 
paraplyorganisation liknande Svenska Läkaresällskapet för 
flera olika sektioner. Dessa ska i sin tur arbeta med sina 
specifika ämnesområden. 

.......

Lena Falk, leg. biomedicinsk analytiker har tilldelats utmärkelsen 
”Årets handledare”. Hon arbetar på Sofiahemmets Husläkar-
mottagning och är Östermalm-Lidingö områdesansvarig för 
patient och provtagning. Det är första gången som IBL delar 
ut utmärkelsen ”Årets studenthandledare”. 

.......

IBL:s ordförande Agneta Colliander, vice ordförande Maysae 
Quttineh och kanslisamordnare  Tanja Wijkmark representerade 
IBL på den 31:a världskongressen för biomedicinska analytiker 
som hölls i Taipei, Taiwan. Läs mer om  världskongressen på 
sid. 28 - 29.

.......

IBL:s ordförande Agneta Colliander och kanslisamordnare 
Tanja Wijkmarg deltog på European Association for Professions 
in Biomedical Science, EPBS, årliga möte i Dublin. En av 
frågorna på agendan var den felaktiga beskrivningen av vår 
profession som används inom EU. Mer information om 
mötet finns på www.ibl-inst.se.

.......

Kanslisamordnare Tanja Wijkmark har under två tillfällen 
besökt Uppsala universitet för att presentera organisationen 
för studenter som just nu går termin ett respektive termin fem 
på biomedicinska analytikerprogrammet. 

.......

I slutet av november deltog IBL:s ordförande Agneta Colliander 
på karriärkvällen för biomedicinska analytiker som Vårdför-
bundets avdelning Skåne arrangerade. Hon pratade om IBL:s 
syn på karriärvägar för biomedicinska analytiker och Laboratorie- 
medicinska länsklinikens planer för utveckling av karriärmöj-
ligheter för yrkesgruppen.  
 

kontakta  
iBl:s kansli

meDLemssiDor 

tel: 08-24 01 30 
måndagaR och onsdagaR mellan 
klockan 10.00-12.00
e-post: kansli@iBl-inst.se

Vi kan din kompetens 
och arbetsmarknad

lyf te r 

natu rvetar e

www.naturvetarna.se

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

B iom e dic i nsk analyti ke r – e n de l aV natu rVetar na

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

kurser

NmL  
coNGress 2015 
Nordisk kongress för bio- 
medicinska analytiker kommer 
att hållas i Reykjavik, Island, 
4–6 juni 2015.
www.nml2015.is

Kontakat oss gärna om du  
har önskemål om kurser på  
kurser@ibl-inst.se  
eller 08-24 01 30 

planeRade kuRseR 2015 
•	 Hematologi
•	 Kvalitetsdagar
•	 Provtagning	med	huvudsaklig	inriktning	på	barn

Mer information om kurserna kommer snart att finnas på: www.ibl-inst.se

skicka in motioneR senast 31 decemBeR
Som medlem i IBL har du möjlighet att påverka organisationens arbete. 
Vilka frågor ska IBL driva, vad vill du förändra, påverka eller kanske 
utveckla? Skicka in motioner till IBL senast den 31 december. Dessa 
kommer att behandlas vid årsmötet den 22 maj. 
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associerade företagsmedlemmar
vill du veta mer om associerat företagsmedlemskap?  
kontakta kansli@ibl-inst.se

I NÄSTa NUmmER aV 

Tema: Utbildning & Karriär  •  Kommer: 16 februari 

ab ninolab
box 137, 194 22 Upplands Väsby

www.ninolab.se

Sysmex Sverige AB
Marios Gata. 13, 434 37 Kungsbacka

www.sysmex.se

BectonDickinson AB
box 472 04, 100 74, Stockholm

www.bd.com/se

Bimelix AB
torggatan 10, aX-22100 Mariehamn

www.bimelix.ax

ab ninolab
Box 137, 194 22 Upplands Väsby

www.ninolab.se

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

Sysmex Sverige AB
Marios Gata. 13, 434 37 Kungsbacka

www.sysmex.se

BectonDickinson AB
Box 472 04, 100 74, Stockholm

www.bd.com/se

Boule Diagnostics
Box 42056, 126 13 Stockholm

www.boule.se

Associerade Företagsmedlemmar

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

Bimelix AB
Torggatan 10, AX-22100 Mariehamn

www.bimelix.ax

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

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

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

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

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

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

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

Antal deltagare: c:a 10

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

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

Boule Diagnostics
box 42056, 126 13 Stockholm

www.boule.se

eN DaG på JoBBeT

lee Matti är leg. biomedicinsk analytiker som 
efter några år på Klinisk kemi vid Södertälje 
sjukhus bestämde sig för att börja söka  
efter nya utmaningar. I dag arbetar han som 
applikationsspecialist på Triolab och trivs  
som bäst när han hittar lösningar på kundens 
problem samt när han håller i utbildningar. 

Ena dagen på jobbet är nästan aldrig lik  
den andra för Elee Matti. Arbetsuppgifterna varierar 
väldigt mycket vilket kräver stor flexibilitet och 
ständiga omprioriteringar. 

– Jag har möjlighet att planera mina arbetsdagar själv 
och ansvarar för de arbetsuppgifter jag har, säger han.

En av huvuduppgifterna applikationsspecialister 
har är utbildningar för kunder i handhavandet av 
analysinstrument. Det innebär även en hel del jobb 
med själva instrumenten samt föreberedelse av utbild-
ningsmaterial. 

Elee arbetar med diagnostikinstrument för klinisk 
kemi, immunokemi, hematologi och koagulation 
inom veterinärdiagnostik. Utbildningarna håller han 
över hela Sverige och resorna är en del av hans vardag. 

– Det som är extra roligt med veterinärdiagnostik 
är att det oftast rör sig om mindre grupper och jag får 
chansen att träffa i stort sett alla som jobbar där, bio- 
medicinska analytiker, djursköterskor, djurvårdare och 
veterinärer. Diskussionerna får då också en större bredd.  

En stor fördel med jobbet som applikationsspecia-
list är att man just har ena foten på laboratoriet och 
den andra utanför laboratorievärlden, tycker Elee. 

– Jag förbereder också instrumenten för installation 
hos kunden, uppdaterar mjukvaran och hjälper våra 
kunder med felsökning när det behövs. 

Som applikationsspecialist hjälper Elee även 
kunderna med all information som rör instrument 
och analyser, både via mail, mässor och kundmöten. 

med ena foten utanför  
LaBORaTORIEVÄRLDEN  

elee matti
Bor: stockholm   arBeTe: applikationsspecialsit på Triolab 

uTBiLDNiNG: Leg. biomedicinsk analytiker och säljare inom laboratorie- och medicinteknik 
friTiD: familj och vänner 

e
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iBL kaLeNDarium

kuRseR, möten och konfeRenseR
2015

knep & knåp
Denna gång finns det sju ord gömda med 
koppling till blodceller.  Som vanligt får en 
vinnare bjuda sina kollegor på tårta.  
Skicka in lösningen senast den 26 januari till 
kansli@ibl-inst.se eller IBL, Knep & Knåp, 
Västberga allé 9, 8 tr., 126 30 Hägersten.
Rätta orden i nr. 4 skulle vara: vävnad, urin, 
nagel, hud och plasma. 
 
Vinnaren av Knep & Knåp i nr. 4 som får bjuda 
sina kollegor på tårta är Matilda Franzén, Klinisk 
mikrobiologi, Visby lasarett. 
 

Rätt svar på gissa cellen : Hårcell 

27 januaRi
Equalis användarmöte  
– Ekokardiografi
Svenska Läkaresällskapet,  
Stockholm

5 maRs
Equalis användarmöte  
– Hematologi
Plats: Radisson Blu Arlandia  
Hotel, Arlanda 

12 maRs
Equalis användarmöte  
– Medicinsk mikrobiologi
Hotell Scandic Sergel Plaza, 
Stockholm

12 maRs
Equalis användarmöte  
– Koagulation
Plats: Ännu ej faställt

18 maRs
Equalis användarmöte  
– Fysiologisk kärldiagnostik
Svenska Läkaresällskapet,  
Stockholm

26-27 maRs
Equalis användarmöte  
– Klinisk immunologi
Plats: Ännu ej faställt

13-14 apRil
Equalis användarmöte  
– Proteinanalyser
Plats: Ännu ej faställt

20-22 maj
Vårmöte klinisk kemi/patologi
Örebro

20 maj
SKKT:s årsmöte
Örebro

22 maj
IBL:s årsmöte
Örebro

25-27 maj
Mikrobiologiskt vårmöte
Östersund

4-6 juni
NML-kongress 
Reykjavik, Island

9-10 oktoBeR
EPBS-möte
Zagreb, Kroatien 

22-23 oktoBeR
Equalis användarmöte
– Patientnära analyser 
Plats: Uppsala konsert  
och kongress, Uppsala

Forma 88000-serien -86°C skåp

•    Vakuumisolerade med CFC-fri isolering
•    Nytt kylsystem med högeffektiva kompressorer
•    Ny styrenhet – intuitiv och innehållsrik
•    Finns i storlekarna 421, 548, 682, 815 och 949 liter

Forma 900-serien -86°C skåp

•    Finns även med tvådelad ytterdörr
•    Alla viktiga larmfunktioner på displayen
•    Extremt driftsäker
•    Finns i storlekarna 368, 490, 651 och 793 liter

Forma 8600-serien -86°C boxar

•    Minimal frostbildning
•    Ergonomiskt handtag
•    Rostfritt invändigt
•    Finns i storlekarna 85, 360, 481 och 566 liter

Forma Steri-Cult i160

•    Steri-Run:  +180°C hetluftsterilisering
•    HEPA-filter: kontinuerlig rening av odlingskammaren, ISO 5 (ny beteckning för klass 100)
•    THRIVE: aktivt luftflödesteknik för extrem stabilitet och återhämtning av inställda värden
•    iCAN: ljusskärm för alla inställda värden, larm, USB-nedladdningar

I våra frysar och inkubatorer har dina prover de bästa förutsättningarna!

Forma Steri-Cult  i160 finns med högblankt elektropolerat rostfritt stål eller 100% ren massiv  
kopparinredning. Extremt lätt att fylla på och tömma befuktningsvattnet, utan att behöva flytta 
på odlingar eller hyllor. Inbyggd larmsensor för befuktningsvatten. Kondensfri innerkammare.

Frysinredning

Vi har mängder av produkter 
som hjälper dig att hålla ordning
i din frys, såsom racks, askar 
och kryorör.

08-590 962 00       www.ninolab.se

Gastät tredelad
 innerglasdörr

   

Tre olika utföranden:

   

100% massiv
 kopparinredning 

Flask/rör roller resistent 
mot fukt och CO2 , 0,5-80 rpm
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Diagen Sverige/Diagentec
BOX 2020  I 194 02 Upplands Väsby
Telefon:08-590 348 00  I  Faxnr: 08-590 348 05 
Email:post@diagen.se  I  Web:www.diagen.se

Andra produkter på GeneXpert:
Xpert MRSA
Xpert C difficile
Xpert HPV
Xpert Carba-R
Xpert Flu/RSV
Xpert VanA/VanB
Xpert CT/NG
Xpert Norovirus

Nu 

tillgängligt!

Nu kan du analysera Viral load på ditt eget laboratorium 
utan behov att skicka iväg prov.

Enkelt att använda. Mycket snabba och tillförlitliga svar. 
Svar inom 90 minuter från provtagning.

Känslighet på mindre än 40 c/ml (Xpert HIV VL)  
och 5 IU/ml (Xpert HCV VL)

Vad betyder det?
“Monitorera korrekt titer inom 90 minuter. Byt till rätt 
behandling medan patienten är kvar på sjukhuset.”

Xpert HIV VL och Xpert HCV VL

POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE
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Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 


