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KlinisK patologi och cytologi  
i gävle satsar på Kortare svars-
tider för prostatabiopsier
Målet är att korta ner vårdförloppet för prostatacancer   

nya arbetsuppgifter för biomedicinsKa  
analytiKer på KlinisK fysiologi
Workshiftingprojektet ska höja biomedicinska
analytikers kompetens

snabbare provsvar med direKt-pcr-plattform 
Allt-i-ett-system för PCR-analyser ger kortare turnaroundtider och  
bättre arbetsflöde
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LedareN

Året har som vanligt gått alldeles för fort. Jag tycker att det var alldeles 
nyligen som jag skrev fjolårets sista ledare. Mycket är på gång och vi går 
stadigt framåt. En ny hemsida publiceras i dagarna. Vi hoppas att den ska 
kunna uppfylla de krav som vi ställer på enkelhet och tydlighet och att ni 
alla ska uppfatta att den tillför vår organisation ett mervärde. Med dagens 
tidning har ni fått en liten julklapp som jag hoppas ska komma till flitig 
användning. Vad kan vara bättre att ha med sig till jobbet varje dag än en 

tydlig reklam för vår profession. 
Denna kampanj gör vi i samråd med 
Sveriges kommuner och landsting, 
SKL, som uppmärksammar 
#sverigesviktigastejobb. Gå gärna 
in och läs på deras hemsida. 

 Vi har också startat en liten ”turné” för att möta våra medlemmar ute i 
landet. Först ut var Göteborg och vi hann med att träffa både medlemmar 
och studenter. Trevliga möten med mycket bra diskussioner. Detta kommer 
vi att fortsätta med även nästa år. Hör gärna av er om ni vill att vi ska 
komma till er arbetsplats. Stockholm och Umeå har redan signalerat. 
 I dagens tidning har vi med en hel del som påverkar vår profession och 
vårt arbetssätt. Man kan kort konstatera att utveckling pågår både med 
stora och små kliv.
 Förändringen av IBL:s organisation är på gång. Vi har förslag att 
förenkla samarbetet med SKKT och ta bort det dubbla medlemskapet 
och dubbla avgifter. På det sättet får sektionen fokusera på aktiviterer 
inom ämnesprofessionen och inte lägga fokus på styrelseformalia. Vi har 
även bytt medlemsregister för att kunna hantera registrering av sektioner 
på ett bra sätt. Detta innebär att det inte blir en samavisering med 
Vårdförbundet längre. Alla kommer att få en  
separat faktura med hela årsavgiften.  
Fakturan kommer att skickas med tidningen 
Laboratoriet i nästa nummer. 
 Vi kommer även att flytta kansliet under 
januari. Ny adress blir Östermalmsgatan 33. 
Förhoppningsvis lättare att hitta dit för alla 
som inte har så bra koll på Stockholms gator. 
 Glöm inte att redan nu planera in nästa 
års Diagnostikforum som kommer att hållas i 
Örebro 27-29 september. Mer information 
kommer efter julhelgerna. 
 Jag önskar er alla en riktigt trevlig jul  
och nyårshelg och hoppas på lite pudersnö  
på julafton.

Ansvarig utgivare Agneta Colliander

Redaktör Jasenka Dobric
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Västberga allé 9, 8 tr. 126 30 Hägersten
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Medlemstidningen Laboratoriet ges ut av yrkes- 

organisationen för biomedicinska analytiker, 

IBL. Den kommer ut fem gånger per år och 

är Sveriges största tidning för biomedicinska 

analytiker.   

Omslagsbild: Shutterstock

Agneta Colliander, ordförande

Spännande framtid  

”Med dagens tidning har ni fått en 
liten julklapp som jag hoppas ska 

komma till flitig användning.”
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IBL:S ARBeTe S.24    

eTik får oSS aTT TäNka i aNdra BaNor
Det är resultatet när vi som yrkeskår börjar reflektera  
etiskt tillsammans. 

TeMA: PROJeKT S. 20    

korTare SvarSTider för 
proSTaTaBiopSier 
Klinisk patologi och cytologi i Gävle 
har nyligen startat ett projekt för att 
korta ner svarstider för prostatabiopsier.  

VeTeNSKAP S.6      

preSeNce of aNTiBodieS To 
SchMaLLeNBerg viruS iN a 
dog iN SwedeN 
Schmallenbergvirus, som upptäcktes 
år 2011, har orsakat stora problem 
hos får och kor runt om i Europa. 
Hittills har viruset bara påvisats 
hos idisslare men nu har man även 
påvisat antikroppar mot viruset 
hos hund.  

vi på ibl vill sätta landets   
biomedicinsKa analytiKer  
i fokus och stärka yrkesidentiteten

Sveriges kommuner  och landsting, SKL, har  markandsfört bland annat  biomedicinska analytiker som ett av Sveriges viktigaste  jobb i sin kampanj  #sverigesviktigastejobb 

Därför delar vi ut en julklapp till våra medlemmar 
som IBL hoppas ska komma till användning.
Vad kan vara bättre att ha med sig till jobbet än
en lunchkasse som uppmärksammar vår profession?
#sverigesviktigastejobb 
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chmallenberg virus (SBV) is an orthobunyavirus 
first discovered in November 2011 in German 
cattle (1). Since the first descriptions in Germany, 
SBV has spread all over the European continent, 
including Sweden (2, 3). SBV is an arthropod-
borne (arbo)virus primarily spread by biting 
midges (Culicoides spp.) (2, 3), and SBV in 

midges has been detected in Belgium (4), Denmark 
(5), the Netherlands (6), and Poland (7). So far, SBV 
infection has been detected only in domestic and wild 
ruminants (2), and there is no evidence of zoonotic 
transmission (8, 9). To our knowledge, no investiga-
tions regarding SBV infection in other nonruminant 
species have been described. Here, we report the first 
serological evidence of SBV infection in a nonruminant 
species, namely, a dog.

A total of 100 serum samples that were derived 
from 86 female dogs that were submitted for routine 
analysis to the Swedish University of Agricultural 
Sciences were examined blindly for the presence of 
SBV antibodies. An initial screening for SBV antibodies 

was performed using a commercial competitive 
enzyme-linked immunosorbent assay (cELISA) 
according to the manufacturer’s instructions (ID 
Screen Schmallenberg virus competition multispecies 
ELISA kit; IDvet, Montpellier, France). In the initial 
screening, two serum samples were found to be positive 
(23 and 20% competition). A sample was considered 
positive if the calculated competition percentage was 
_40% (IDvet). The samples positive in the initial 
screening were retested using the same SBVcELISA 
with similar results (26 and 24% competition).

To confirm the presence of SBV-specific antibodies 
in the SBVcELISA-positive serum samples, a serum 
neutralization test (SNT) was performed at the National 
Veterinary Institute (Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
[SVA]) (Uppsala, Sweden). The virus isolate used was 
BH80/11-4, kindly provided by the Friedrich-Loeffler 
Institut in Germany and passaged in BHK-21 cells cul-
tivated in Eagle’s minimal essential medium (EMEM) 
(SVA, Sweden) with 2% fetal calf serum (FCS). Before 
the sera were analyzed, they were heated for 30 min at 

Jonas Johansson Wensman,a Gunilla Blomqvist,b Maj Hjort,c Bodil Ström Holsta

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Clinical Sciences, Uppsala, Swedena; National Veterinary  
Institute, Department of Virology, Immunobiology and Parasitology, Uppsala, Swedenb; National Veterinary Institute, 

Department of Animal Health and Antimicrobial Strategies, Uppsala, Swedenc

presence of antibodies to  
schmallenberg virus  

in a dog in sweden

56°C. The SNT was performed in a 96-well microtiter 
plate in which sera were 2-fold diluted in EMEM in 
50-µl volumes in duplicate starting from 1:2 up to 
1:256. Between 30 and 300 50% tissue culture infective 
doses (TCID50) of virus in a volume of 50 µl per well 
was then added to each well on the microtiter plate 
with the exception of the first row with 1:2 serum 
dilutions where only medium was added (serum controls). 
After preincubation at 37°C for 1 h, approximately 
20,000 cells in a volume of 50 µl in EMEM supple-
mented with 20% FCS were added to each well. The 
plates were then incubated for 3 or 4 days at 37°C 
under 5% CO2. After incubation, the plates were 
examined by using a light microscope for the presence 
of virus-specific cytopathogenic effects (CPE). The 
neutralizing titer of a serum sample was determined  
as the highest dilution in which the cell monolayer 
was intact. In each run of the SNT, positive and 
negative-control sera are included.

Neutralizing antibodies were found in the two 
samples (titers of 64 and 128), confirming the presence 
of SBV-specific antibodies. When we broke the code 
list to the serum samples, we discovered that these two 
serum samples came from the same 8-year-old female 
dog, living in central Sweden, a region where SBV-

specific antibodies have been found in ruminants. The 
two samples were taken in January 2013 only 4 days 
apart, and the titer was slightly lower at the first 
sampling.

Our findings indicate that nonruminant species, 
like dogs, could be infected by and induce an antibody 
response to SBV.

Whether the infection in this dog led to any clinical 
signs or whether it was a transient, recent, or subclinical 
infection is not known. Since SBV is an arbovirus, the 
likeliest route of infection is by biting midges, which 
are the main vectors. In Sweden, the vector season is 
considered to be from May to October, and the dog 
lived in an area where SBV has been found in ruminants. 
The only previous confirmed orthobunyavirus infec-
tion in a dog, leading to clinical signs, is to our 
knowledge a case of meningoencephalomyelitis in the 
United States due to LaCrosse virus (LACV) infection 
(10). LACV belongs to the California serogroup, 
whereas SBV belongs to the Simbu serogroup; thus, 
no cross-reactivity should take place. Antibodies to 
two viruses belonging to the Simbu serogroup (Peaton 
virus and Aino virus) have not been found in dogs (11, 
12), and to our knowledge, no investigations for the 
most closely related viruses to SBV (Shamonda virus, 
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sammanfattning
Schmallenbergvirus har spritt sig snabbt över Europa 
och har orsakat stora problem hos nötkreatur och får 
sedan det upptäcktes hösten 2011. Viruset kan ge upphov 
till aborter och missbildade kalvar och lamm, men vuxna 
djur får endast lindriga symtom såsom diarré, kortvarig 
feber, nedsatt aptit och minskad mjölkproduktion. 

Viruset sprids med svidknott och upptäcktes först i 
Holland, Tyskland och Belgien och har nu spridit sig 
över stora delar av Europa. Till Sverige kom sjukdomen 
under 2012. Tidigare studier har visat att schmallenberg-
virus inte kan smitta människor och det har hittills bara 
påvisats hos idisslare.

Denna studie visar att en svensk hund har utvecklat 
antikroppar mot schmallenbergvirus. Antikroppar 
utvecklas av immunförsvaret som ett svar på en infek-
tion. Det är dock oklart om hunden uppvisade några 
kliniska symtom eller om det endast rörde sig om en 
kortvarig infektion utan symtom. De blodprover som 
undersöktes (100 prover från 86 hundar) hade inte 
samlats in på grund av misstankar om klinisk sjukdom 
orsakad av schmallenbergvirus.

Resultaten har blivit publicerade i den vetenskapliga 
tidskriften Journal of Clinical Microbiology, 2013.
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Sathuperi virus, and Douglas virus) have been performed in dogs. 
None of these viruses, except for SBV, have been detected in 
Sweden.

Our observation of antibodies to SBV in a dog could have 
important impacts on the transmission patterns and epidemio-
logy of disease followed by SBV infection and contribute to the 
overall knowledge of the nature of SBV. There are no national 
records of reproductive performance in Swedish dogs; hence, it 
is still unknown if there has been a change in the reproductive 
performance of the Swedish dog population since the introduc-
tion of SBV to Sweden. Whether SBV infection in dogs leads  
to reproductive failure and/or malformations of puppies, similar 
to what is seen in ruminants, warrants further investigations.

Din hälsa och ditt välbefi nnande är lika viktigt som de personer vars prover du hanterar 
och analyserar. Men det kan vara svårt att hinna med att driva villkorsfrågor som 
arbetstider, lön och kompetensutveckling när du är mitt uppe i ditt dagliga arbete.

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

Bli medlem i Vårdförbundet!
vardforbundet.se/medlem

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

SMS:A ”MEDLEM”
TILL 717 00 SÅ 
RINGER VI UPP DIG 
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I oktober arrangerade Statens veterinärmedicinska 
anstalt, SVA, den årliga nätverksträffen för biomedi-
cinska analytiker som arbetar inom veterinärmedicin. 
Programmet innehöll föreläsningar, studiebesök på 
Universitetsdjursjukhuset och praktiska inslag som 
bestämning av antibiotikaresistens och bakteriearter 
samt analys av parasiter.  

– Jag är jättenöjd med nätverksträffen och fick 
bekräftat att det finns ett stort behov av att utbyta 
erfarenheter med varandra. Oftast arbetar den 
biomedicinska analytikern inom veterinärmedicin 
ensam på sitt labb och därför är nätverket viktigt för 
de som arbetar inom området. På SVA finns en 
samlad kompetens där 71 biomedicinska analytiker 
arbetar vilket är unikt för veterinärmedicin i Sverige, 
säger Lisa Lindberg Rosendal, sektionschef på 
avdelningen för mikrobiologi, SVA.

Ett 40-tal biomedicinska analytiker deltog på den 
två dagar långa nätverksträffen i Uppsala och totalt 11 
djursjukhus och kliniker var representerade. Deltagarna 
diskuterade även framtida nätverksträffar och det är 
nu bestämt att SVA kommer att fortsätta arrangera 
dessa med hjälp av en referensgrupp bestående av 
biomedicinska analytiker från hela landet.

Detta har varit en omdiskuterad fråga sedan 2008 då 
resultat från en studie visade på ökad dödlighet hos 
hjärtopererade patienter som hade fått blod lagrat så 
kort tid som två veckor. I Sverige och i större delen 
av västvärlden lagras blodenheter i upp till sex veckor 
för transfusioner. 

I den nya studien, som hittills är den största på 
området, har forskarna länkat en rad register och 
inkluderat cirka 50 000 patienter som har fått en 
blodtransfusion i samband med hjärtkirurgi under  
en 16-årsperiod. Dessa patienter hade fått transfusioner 
med blod lagrat mellan 14 och 21 dagar. 

– Slutsatsen är att vi inte hittar några som helst 
tecken på negativa hälsoeffekter av transfusioner  
med lagrat blod för hjärtopererade 
patienter, säger studiens 
förstaförfattare Ulrik 
Sartipy, hjärtkirurg och 
docent vid institutionen 
för molekylär medicin 
och kirurgi. 

Lisa Lindberg rosendal 
är ansvarig för nätverket inom veterinärmedicin 

och alla som vill skriva upp sig på deltagarlistan är 
välkomna att kontakta henne via mejl: 

lisa.lindberg.rosendal@sva.se

lycKad nätverKsträff inom 

veterinärmedicin

Säkert med TraNSfuSioNer  
av lagrat blod för hjärtopererade 
En ny studie från Karolinska 
Institutet visar att det inte finns 
några negativa hälsoeffekter för 
hjärtopererade patienter kopplade 
till transfusioner med lagrat blod.   

FÖRTYDLIGANDe I förra numret av Laboratoriet  (nr. 4, 2015) publicerade vi artikeln  ”Sahlgrenska Universitetssjukhuset - först  i Sverige med att ackreditera patientnära  analyser” på sidorna 16-17. Vi vill förtydliga att Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först i  Sverige med att ackreditera patientnära  verksamhet enligt den internationella standarden – In vitro-diagnostik-Patientnära analyser-  Krav på kvalitet och  och kompetens,  
ISO 22870.

The Panther System.

ADS-01158-EUR-EN Rev 001 © 2015 Hologic, Inc. All rights reserved. Hologic, Science of Sure, Aptima, Panther and associated logos are trademarks and/
or registered trademarks of Hologic, Inc. and/or its subsidiaries in the United States and/or other countries. This information is intended for medical
professionals and other markets and is not intended as a product solicitation or promotion where such activities are prohibited. Because Hologic
materials are distributed through websites, eBroadcasts and tradeshows, it is not always possible to control where such materials appear. For specific
information on what products are available for sale in a particular country, please contact your local Hologic representative or write to diagnostic.
solutions@hologic.com.

* Not available for sale in the U.S.

Workflow flexibility. 
True sample to result 
automation for molecular 
diagnostics testing.

Highly sensitive and
specific Aptima® assays:

• Aptima HPV 
• Aptima Combo 2® (CT/GC)
• Aptima Trichomonas
• Aptima HIV-1 Quant Dx*

aptimavirology.com hologic.com     nordicInq@hologic.com

In development:

• HCV Quant Dx
• HBV Quant Dx
• HSV 1/2 
• M. genitalium
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tt snabbt svar på influensa-, 
noro- eller calicivirusprov 
gynnar patienterna i första 
hand, men medför i förläng-
ningen att klinikerna kan 
undvika onödig isolering av 

patienterna och att planera för extra 
bemanning. Tack vare införandet av 
direkt-PCR-analyser av influensa-, 
noro-, herpes simplex- och respira-
toriskt syncytial virus, (RSV), samt 
C.difficile har laboratoriet kortat 
svarstiderna betydligt, räknat från när 
proverna är tagna på patienterna.

– Långa svarstider på dessa analyser 
har varit ett problem för sjukhuset, 
inte minst ur smittspridningssyn-
punkt. Man vill så långt det går 
kunna undvika exempelvis utbrott 
av calicivirus på avdelningarna och 
inte behöva stänga hela avdelningar 
på grund av smittan, säger Binnaz 
Acar, leg. biomedicinsk analytiker 
på Klinisk mikrobiologi, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Solna.

direkt-pcr-plattform ger  

korTare SvarSTider  
Önskan om snabbare analyssvar på några av de vanligaste infektionerna blev  
startskottet för införandet av direkt-PCR-analyser på Klinisk mikrobiologi, Karolinska 
Universitetssjukhuset. I dag har man inte bara kortat ner svarstiderna avsevärt för 
bland annat Clostridium difficile-analys utan också fått ett förbättrat arbetsflöde på 
laboratoriet. 
Av: Jasenka Dobric
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Microorganism Sample 
specimen

Run-time 
(min)

Samples/year Number of  
instruments

Capacity

C. difficile Faeces 55 11 500 4 4 samples/run 
and instrument

Norovirus Faeces
Emesis

90a 7 500 2 4 samples/run 
and instrument

Influenza & RSV Faeces
Emesis

75 7 500 4 4 samples/run 
and instrument

Herpes simplex Cerebrospinal fluid 65 2 500
Direkt-PCR-instrumenten utför extraktion, 
amplifiering och detektion i ett slutet system 
och möjliggör ett kontinuerligt flöde av prover. 
Prepareringstiden tar inte mer än en kvart och 
både sensitiviteten och specificiteten är hög.

Kortare turnaroundtider är resultatet av införandet av direkt-PCR-analyser på Klinisk mikro-
biologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

PROJeKT 
införa direkt-pcr-analyser för  snabbare analys av norovirus influensavirus, respiratoriskt syncytial virus, (rSv),  herpes simplex virus och c.difficile 
kLiNiSk MikroBioLogi. karolinska universitetssjukhuset,  Solna

aLLT-i-eTT-SySTeM  
och BäTTre arBeTSfLöde 
Arbetet med att införa plattformen 
för direkt-PCR-analyser påbörjades 
för fyra år sedan och i september 
förra året började man utföra ana- 
lyserna på de nya instrumenten. 
Direkt-PCR-instrumenten utför 
extraktion, amplifiering och detektion 
i ett slutet system och möjliggör ett 
kontinuerligt flöde av prover, upp 
till åtta åt gången. Analystiderna i 
instrumentet för exempelvis herpes 
simplex virus är endast 65 minuter 
och 75 minuter för influensavirus 
och RSV.

– Det är så enkelt att bara mata 
på och de nya instrumenten går i 
princip hela dagen, vilket var ett  
av kraven vid upphandlingen. Vi 
behöver inte längre batcha prover 
som vi gjorde förr och analysera 
dem samtidigt vilket har förändrat 
vårt arbetssätt dramatiskt, säger 
Binnaz Acar. 

En annan fördel med de nya 
instrumenten är den korta prepa- 
reringstiden av proverna som i dag 
inte tar mer än en kvart. Dessutom 
har belastningen på laboratoriets 
andra PCR- instrument minskat 
och skapat bättre förutsättningar 
för ett jämnare flöde med färre 
tidskrockar.

– Hela analysprocessen har för- 
enklats jämfört med hur vi arbetade 
förut med många ”hands-on”- 
moment. Nu tillsätter vi provet  
till provkassetten och analysen kan 
starta, förklarar Binnaz Acar.

Men det kanske första ordentliga 
testet för den nya PCR-plattformen 
var fjolårets influensasäsong som 
var en av de mest omfattande med 
tanke på antal tagna prover. 

– Den märkte vi knappt av och 

det är så mycket lugnare under hög- 
säsong nu. Att vara tvungen att vänta 
in prover för att starta en analys har 
varit en stor stressfaktor. Under hög- 
säsong bemannar vi denna arbets- 
station med två personer och i vanliga 
fall är det en biomedicinsk analytiker 
som arbetar med direkt-PCR-ana-
lyser och det fungerar utmärkt. 

hög SeNSiTiviTeT och SpecificiTeT
De tre typer av analysinstrument 
för direkt-PCR som används i dag 
är validerade och noga testade på 
Klinisk mikrobiologi, Karolinska 
Universitetssjukhuset. Valideringen 
av ett av instrumenten tog närmare 
ett och ett halvt år för att kliniska 
data saknades helt. 

– Både sensitiviteten och speci- 
ficiteten är väldigt bra på de här 
instrumenten. Vi jämförde de  
nya analyserna med våra standard- 
PCR-metoder och de matchar 
dessa väl, både med avseende på 
specificitet och sensitivitet. De nya 
analyserna är väldigt specifika och 
fångar ingenting annat än just det 
man letar efter. Sensitiviteten är 
bara något lägre för RSV-analys 
men ändå tillräcklig och jämförbar 
med standard-PCR-metoder, säger 
Binnaz Acar. 

Avdelningen fick även förstärkning 
med två personer vid projektets start 
för att göra övergångsfasen så smidig 
som möjlig och för att det övriga 
arbetet på laboratoriet ska flyta på 
och hålla samma höga kvalitet. 

Har ni stött på några motgångar 
under processens gång? 
– Övergångsfaser är aldrig enkla 
men vi har bra serviceavtal med 
företagen så de gånger vi har fått 
problem med instrumenten har de 
varit snabba med att reparera och 

e

bistå med låneinstrumenten. Vi har 
haft kontamination vid ett tillfälle 
där vi hade läckage av PCR-produkt 
i diskarna som återanvänds och vi har 
varit tvungna att dekontaminera 
laboratoriet för att undvika falsk 
positiva resultat. Bortsett från det 
har vi inte haft några bakslag. 

aeAt (early assay termination) for positive results. 



TeMa: paTieNTNära aNaLySer TeMa: proJekT

lAboRAtoRiet  Nr 5 • 201514 15lAboRAtoRiet  Nr 5 • 2015

provSvar 24/7
I samband med införandet av direkt-PCR-analyser har 
biomedicinska analytiker fått utökad helgtjänstgöring. 
Tidigare arbetade man på helger under influensa- och 
RSV-säsongen som vanligtvis startar någon gång i mitten 
av januari men i dag har laboratoriet öppet varje 
lördag och beredskap på söndagar. Och hittills har de 
bara fått positiv respons från klinikerna.

– Personalen på sjukhusklinikerna har varit väldigt 
tacksamma för de snabba svaren. Men nu är de så vana 
vid att få snabba svar och har istället börjat undra 
varför de inte får svaren på de övriga analyserna lika 
snabbt. 

Och planerna på att börja utföra direkt-PCR-analyser 
dygnet runt inom en snar framtid finns också.  

– Vår vision är att kunna erbjuda analyserna dygnet 
runt, och det ska på något sätt ske inom ramarna för 
Karolinska universitetslaboratoriet. Vi har ingen klar 
lösning att presentera, men arbetar på att vara igång 
någon gång denna säsong, säger Maria Rotzén Öst-
lund, områdeschef virus, Klinisk mikrobiologi, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Binnaz acar
leg. biomedicinsk analytiker, berättar att de nya 
analyserna matchar standard- pcr-metoder väl, både 
med avseende på specificitet och sensitivitet. 

OR START SOLVING 
TOMORROW’S 
CHALLENGES.

Choose any diagnostic partner, and you expect them to meet your current needs. 
But only Abbott Diagnostics will fearlessly commit to helping you reach your biggest 
goals. We analyze the entire hospital system from sample intake to patient outcomes – 
driving smarter medical and economic decision-making across the continuum of care. 
And that’s why this is one choice that can transform the decisions you make for every 
physician and patient in your institution.

SETTLE FOR 
TODAY’S 
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 ”vi Behöver iNTe LäNgre BaTcha prover  
och aNaLySera deM SaMTidigT  

SoM vi gJorde förr, viLkeT har föräNdraT  
vårT arBeTSSäTT draMaTiSkT.”
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Magdalena Nutu
leg. biomedicinsk analytiker och phd 
projektleder det pågående arbetet på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset där 
målet är att att omfördela arbets- 
uppgifter mellan olika yrkeskategorier 
inom vården för en optimal 
kompetensanvändning. 

Människor växer här
Medarbetare med drivkraft att förändra. Studenter på 
väg mot nya utmaningar. Möjligheter och framtidstro är  
vår vardag. Välkommen till Linnéuniversitetet. Vi söker:

Biträdande universitetslektorer i  
biomedicinsk laboratorievetenskap 
och livsmedelsmikrobiologi /
livsmedelsbioteknik
Läs mer på Lnu.se

Nya arbetSuPPgifter   för biomedicinska analytiker på Klinisk fysiologi
Rätt man på rätt plats. Det är grundidén för workshiftingprojektet  
som pågår just nu inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som  
även omfattar biomedicinska analytikers kompetensutveckling och  

verksamhetseffektivisering på Klinisk fysiologi.
Av: Jasenka Dobric

rojektets mål är att kartlägga möjligheterna att 
omfördela arbetsuppgifter mellan olika yrkes-
kategorier inom vården för bästa kompetens- 
användning. Men det handlar också om att 
kompetensutveckla yrkesgrupper och effektivisera 
verksamheterna, säger Magdalena Nutu, leg. 
biomedicinsk analytiker och PhD som projekt-

leder det pågående arbetet på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

I dag pågår det sex pilotprojekt 
där man utifrån avdelningarnas 
behov och verksamhetsmål tittar  
på möjligheter att omfördela vissa 
arbetsuppgifter från läkare till 
sjuksköterskor, fysioterapeuter och 
biomedicinska analytiker, och även 
från sjuksköterskor till undersköterskor och biomedi-
cinska analytiker till medicinska sekreterare.

– Själva grundarbetet görs på avdelningarna. Det är 
därifrån idéerna och lösningarna kommer och vi jobbar 
i arbetsgrupper där också ledningen är representerad, 
förklarar Magdalena Nutu.

höja biomedicinsKa analytiKers Kompetens 
Verksamheten Klinisk fysiologi på Sahlgrenska  
Universitetssjukhuset har inom ramen för projektet 

arbetat med att höja biomedicinska analytikers 
kompetens genom att utöka ansvaret vid undersök-
ningar av venös insufficiens och ultraljud av hjärtat. 

För att få behörighet att skriva svar för undersök-
ningar av venös insufficiens och bestämma om en 
patient efter en ultraljudsundersökning av hjärtat också 
behöver träffa en läkare, ska biomedicinska analytiker 

inom ramen för projektet genom-
föra undersökningar på totalt  
50 patienter enligt krav beskrivna i 
en checklista. En viktig förutsätt-
ning för att lyckas med uppgifts-
växlingen på avdelningen är ett 
tätt samarbete mellan de olika 
yrkesgrupperna. 

– Man måste kunna lita på 
varandras kompetenser och så länge man inte jobbar 
ihop så kan man inte veta om någon besitter den 
kompetensen som krävs för att utföra en viss arbets-
uppgift, så det är oerhört viktigt med ett samarbete 
mellan yrkesgrupperna, förklarar Magdalena Nutu. 

Kristin Lovén, leg. biomedicinsk analytiker på 
Klinisk fysiologi, Östra sjukhuset, berättar att biome-
dicinska analytiker som under projektets gång skriver 
egna svar och gör bedömningar jämför sina resultat 
med läkarnas bedömningar av samma patienter.

– Man lär sig väldigt mycket under den här processen 
och bara att ha denna checklista som man betar av i 
huvudet gör att man tänker lite extra när man gör 
undersökningar på patienter, säger hon. 

Tanken är att de biomedicinska analytikerna, efter 
att ha undersökt 50 patienter och utvärderat resultaten 
enligt de uppsatta kriterierna, ska få ett körkort. Den 
modellen har avdelningen på Östra sjukhuset kopierat 
från Sahlgrenska sjukhuset där avdelningen för Klinisk 
fysiologi redan tillämpar arbetssättet.  

tydlig Karriärstege 
Och samtidigt som biomedicinska analytiker förväntas 
träffa fler patienter är planen att en del av de adminis-
trativa arbetsuppgifterna, som tidsbokning av patienter, 
ska tas över av de medicinska sekreterarna på avdel-
ningen. Läkarna ska i sin tur få mer tid för svårare fall. 

Biomedicinska analytiker ska också använda sina 
nya kompetenser för att utbilda och handleda andra 
kollegor, både biomedicinska analytiker och ST-läkare. 

– På så sätt effektiviseras hela verksamheten och det 
gynnar inte bara personalen på avdelningen utan 
också patienterna. Vi skapar också en tydlig karriärstege 
för biomedicinska analytiker som får veta hur utveck-
lingsmöjligheter ser ut, säger Magdalena Nutu. 

Förhoppningen är även att det i framtiden ska finnas 
en tydlig koppling mellan lön och högre kompetens. 

– Sjukhuset tillämpar individuell lönesättning men 
man hoppas att ett ökat ansvar vid undersökningar av 
patienter ska speglas i lönen också, säger Kristin Lovén. 

– De nya arbetsuppgifterna som biomedicinska 
analytiker får, kopplade till de nya körkorten, ska 
kunna tas med i lönerevisionen och leda till en högre 
lön på sikt. Men i dagsläget måste arbetsuppgifterna 
vara förändrade till 50 % för att man ska kunna höja 
sig till en ny lönenivå, förklarar Magdalena Nutu. 

arbetsmodell för alla 
Projektets slutdatum är satt till juli 2016 och då ska 
alla pilotprojekt vara utvärderade och man ska tydligt 
kunna mäta effekterna av workshifting. Sedan ska en 
generell arbetsmodell tas fram som alla sjukhusavdel-
ningar ska kunna använda för att hitta nya arbetssätt 
och använda allas kompetenser på bästa sätt. 

– Det är klart att behoven och förutsättningar är olika 
i alla verksamheter men alla ska kunna använda verktygen 
och anpassa användningen av dem just till sin verksamhet. 

” de Nya arBeTSuppgifTerNa SoM  
BioMediciNSka aNaLyTiker får, koppLade 

TiLL de Nya körkorTeN, Ska kuNNa TaS  
Med i LöNereviSioNeN och Leda TiLL  

eN högre LöN på SikT.” 

Och Magdalena Nutu ser positivt på möjligheten att 
använda denna arbetsmodell också inom laboratorie-
medicin.

– Jag ser stor potential inom alla discipliner där vi 
fortsätter att höja biomedicinska analytikers kompetens 
genom att omfördela en del av arbetsuppgifterna 
mellan olika yrkesgrupper. 

PROJeKT 
workshiftingprojektet  
kLiNiSk fySioLogi 

Sahlgrenska  
universitetssjukhuset

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

Väntan är över
Sigma 2-7

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

Koaguleringstimer - automatisera din 
process för tex serumprover  

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

Soft Close - motoriserat lucklås med 
automatisk öppning efter centrifugering  

3-års garanti - vi litar på våra tyska 
kvalitetscentrifuger 

Praktiska multibägare - för alla vanligt 
förekommande provrör 

Ersätter Sigma 2-6E fr.o.m. 2015-09-01
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införa i dagarna är immunofärgning 
på alla prostatabiopsier. På så sätt 
eliminerar man ett steg och pato-
logläkaren behöver inte titta på 
grundfärgade biopsier först för att 
sedan beställa immunofärgning på 
vissa i efterhand. 

– Tanken är också att cytodiag-
nostiker ska förscreena alla immuno- 
glas och endast de positiva ska gå 
vidare till en läkare som då tittar på 
alla grundfärgade biopsier samt de 
positiva immunoglasen. Vi startar 
med att lära upp två cytodiagnostiker 
som kommer att screena immuno-
glasen och testa det arbetssättet 
inom ramen för projektet, säger 
Iréne Silverlo.

Hon räknar med att extra 
resurser i form av en halvtidstjänst 
för biomedicinsk analytiker samt 
en extra maskin för färgning av 
immunoglas kommer att krävas 
under projektets gång som kom-
mer att pågå i ett år. 

– I dag utför vi immunofärgningar 
på ungefär var nionde fall så det blir 
en skillnad i antal glas som ska 
färgas. Vi har fått finansieringsstöd 
för detta och förhoppningsvis 
kommer vi att kunna redovisa både 
bättre kvalitet och snabbare flöde 
för dessa prover. 

– Den nya modellen kommer 
att testas på alla prover från Gävle 
men inte på prover från Hudiks-
vall. Vi kommer sedan att jämföra 
resultat, både när det gäller tid och 
ekonomi men också kvalitet, säger 
Christina Frykman.

ökaT SaMarBeTe 
Arbete med att korta ner svarstiderna 
inom cancervården och införa 
standardiserade vårdförlopp sker 
genom samverkan mellan olika 
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christna frykman
leg. biomedicinsk analytiker 
tycker att det är viktigt att hela 
tiden ta små steg när man driver 
förändringsprojekt.   

STANDARDISERADE VåRDFöRLOPP 
•	 Regeringen	satsar	500	miljoner	kr	årligen	mellan 
 2015- 2018  för att landstingen ska införa  
 standardiserade vårdförlopp i cancervården. 
•	 Under	2015	ska	landstingen	ha	påbörjat	arbetet	 
 med att införa de fem första vårdförloppen för: 
 prostatacancer, huvud- och halscancer,  
 matstrupe- och magsäckscancer, cancer i urinblåsa  
 och urinvägar samt akut myeloisk leukemi.
•	 Under	2016	ska	landstingen	införa	ytterligare	 
 13 standardiserade vårdförlopp i cancervården.

TeMa: proJekTTeMa: proJekT

patologi- och cytologilaboratoriets 
satsning på korTare SvarSTider 

för prostatabiopsier
Genom att införa standardiserade vårdförlopp ska Sveriges alla landsting korta 

ner väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården.  
Som ett led i det arbetet har man på Klinisk patologi och cytologi, Gävle sjukhus, 
nyligen startat ett projekt med målet att korta svarstiderna för prostatabiopsier. 

Av: Jasenka Dobric

eslutet om att landstingen 
måste korta ner väntetiderna 
inom cancervården och 
minska de regionala skillna-
derna kommer från reger-
ingen, men idén om att göra 

det genom att införa standardiserade 
vårdförlopp, så kallade pakkeforløp, 
är dansk. Nu satsar regeringen 
totalt två miljarder kronor under 
fyra år för att ingen patient ska 
behöva vänta i månader från att en 
välgrundad misstanke om cancer 
uppstår till start av behandling. 

I år ska landstingen ha påbörjat 
införandet av standardiserade vård- 
förlopp för fem cancerdiagnoser, där 
prostatacancer är en av dem, och 
där stor förbättringspotential finns. 

– Inom arbetsgruppen har vi 
delprojektledare som ansvarar för 
varje enskilt förlopp och vi tittar på 
vilka maximala väntetider som gäller 
för dessa på nationell nivå samt hur 

det faktiskt ser ut idag. Var finns 
gapet, vilka alternativ har vi och 
vad kan vi göra åt det, säger Per Fessé, 
cancersamordnare, Region Gävleborg. 

SNaBBare aNaLySproceSS är MåLeT 
Elva dagar. Mer tid får det inte ta 
från att biopsin är tagen på patienten 
till att patienten får besked om resul- 
tatet. Det är utgångspunkten i arbetet 
med att effektivisera processflödet 
för prostatabiopsier på Gävle sjuk- 
husets Patologi- och cytologilab. 

– I dag levererar vi svar på nästan 
alla nålbiopsier inom 21 dagar men 
målet med projektet är att korta ner 
processen ytterligare, förklarar Iréne 
Silverlo, vårdenhetschef på Pato-
logi- och cytologilab, Gävle sjukhus. 

För att lyckas med det gäller det 
att vrida och vända på varje steg i 
analysprocessen för att se var man 
kan spara tid. Till att börja med 

kommer tre stycken nålbiopsier att 
läggas i samma kassett redan på 
Kirurgmottagningen, vilket innebär 
att biomedicinska analytiker kommer 
att snitta fyra glas istället för tolv. 

– Det kommer att ta lite längre 
tid att paraffinbädda proverna men  
vi kommer att tjäna tid vid hand-
havandet av dessa prover och vid 
snittningen. Personalen på Kirurg-
mottagningen använder numera röd 
indikatorfärg i formalinet så det blir 
ett moment mindre för oss biome-
dicinska analytiker när vi ska mäta 
biopsierna innan dehydreringspro-
cessen, säger Christina Frykman, 
leg. biomedicinsk analytiker.

aNväNda cyTodiagNoSTikerNaS 
koMpeTeNS 
En annan förändring i processflödet 
som laboratoriet har planerat att 

B

verksamhetsområden där helhets-
processen är av största vikt. För 
laboratoriet har projektet med att 
korta ner svarstiderna för prostata-
biopsier lett till ett ökat samarbete 
med Kirurgmottagningen. 

– Det finns en otrolig förbätt-
ringspotential inom vården genom 
samverkan och det måste vi alla bli 
bättre på. Vi insåg ganska snabbt 
att om man bara går över gränserna 
för sin egen verksamhet kan man 
ganska lätt hitta förbättringar som 
många gånger inte kräver extra arbete. 
Man kan tycka att det är självklart 
att Kirurgmottagningens personal 
skall använda färgad formalin, men 
det var det inte, säger Johan 
Hansson, verksamhetschef för 
verksamhetsområde kirurgi. 

Personalen på Patologi- och 
cytologilabb har övervägande varit 
positivt inställda till allt föränd-
ringsarbete som pågår men å andra 
sidan har också alla förändringar 
introducerats gradvis. Prostata- 
projektet kommer att utvärderas 
om ett år och förhoppningen är  
att resultaten kommer att visa på 
tidsvinster och förbättrad kvalitet. 

– Vi har pratat om standardise-
rade vårdförlopp under en längre 
tid och diskuterat det både på 
arbetsplatsmöten och i olika grupp- 
sammanhang. Det är viktigt att alla 
vet vad planerna är och förstår 
syftet med förändringsarbetet. Ett 
bra sätt att få personalen delaktiga 
är att just ha projektform och 
sedan göra en utvärdering. Blir det 
bra så fortsätter vi arbeta enligt den 
nya modellen och blir det inte bra 
så tar vi ett steg tillbaka, säger Iréne 
Silverlo. 

PROJeKT 
korta ner  

svarstiderna för prostatabiopsier

kLiNiSk paToLogi och cyToLogi 
 gävle sjukhus

Foto: Samuel Westergren
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på iBL:S ageNda på iBL:S ageNda

giLLa vår Sida på  

faceBook
Nu har IBL en officiell sida på 
Facebook – IBL- Institutet för 
biomedicinsk laboratorievetenskap. 
Där kan du följa organisationens 
aktiviteter, få information om våra 
kurser, stipendier, tidningen 
Laboratoriet och mycket mer.  
Du kan även kontakta oss via 
Facebook. 

Glöm inte att gå in på sidan och 
gilla den.

Välkomna till oss på Facebook!

KompetensbesKrivning för 
biomediciNSKa aNalytiKer 
IBL:s Vetenskapliga råd, som i början av september hade möte, har åter- 
upptagit arbetet med kompetensbeskrivningen för biomedicinska analytiker. 
Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra yrkesgruppens 
professionella kunnande och roll inom olika verksamhetsområden. 

Den ska bidra till att säkerställa kompetens för en god och säker vård 
och ska kunna användas som stöd för arbetsgivaren vid rekrytering av 
biomedicinska analytiker både inom hälso- och sjukvården och inom 
andra verksamhetsområden. Kompetensbeskrivningen ska också kunna 
användas som underlag vid universitet och högskolor vid planering av 
utbildningens innehåll. 

Kompetensbeskrivningen för biomedicinska analytiker beräknas vara 
klar i april 2016. 

2016 är diagnostiKforum tillbaKa
Den nationella mötesplatsen för alla biomedicinska 
analytiker är tillbaka nästa år och kommer att arrang-
eras i Örebro. Just nu pågår arbetet med att planera 

konferensens innehåll för fullt.  
Fokus kommer att ligga på diagnostik och metoder bortom de  

traditionella disciplingränserna.
Konferensen, som hittills har hållits i Jönköping och lockat runt  

400 deltagare, arrangeras för fjärde gången den 27 – 29 september 2016.  
Boka datumen redan nu och hoppas att vi ses i Örebro!

worKshop i etiK 
I början av september höll IBL tillsammans med Vårdförbundet i en etikworkshop för ett tjugotal 
biomedicinska analytiker inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Under dagen fick deltagarna 
en introduktion till etik och yrkesetisk kod samt koppling mellan etik, kvalitet och patientsäkerhet.

Den praktiska delen bestod av etisk reflektion med hjälp av det etiska arbetsmaterialet, som 
leddes av biomedicinska analytiker med erfarenhet av att använda materialet i grupper. 

IBL och Vårdförbundet har gemensamt tagit fram ett arbetsmaterial för biomedicinska 
analytiker för att uppmuntra diskussion och reflektion om etik på arbetsplatsen. Materialet 
består av två delar: en kortlek med etiska dilemman från laboratoriemedicin och klinisk 

fysiologi samt en broschyr med verktyg för etisk reflektion och en idébank för hur 
man kan arbeta med etik på arbetsplatsen. 

Vill du veta mer om det etiska arbetsmaterialet?  
Kontakta Gabriella Lillsunde Larsson, gabriella.lillsunde-larsson@regionorebrolan.se

Foto:  
Samuel Westergren

   

Tel 040–32 12 70   www.menarinidiagnostics.se

Mätning av blodglukos och keton

Snabbt1 
Patientnära mätresultat på 6 sekunder 
för glukos och 10 sekunder för keton.

Exakt2 
Noggranna mätresultat. Eliminerar interferenser 
p g a hematokrit, maltos, galaktos, syre, 
paracetamol, askorbinsyra och urinsyra. 

Enkelt3 
Kan användas av all hälso- och sjuk-
vårdspersonal efter en kort genomgång. 
Anslutningsbar enligt POCT1-A. for Critically ill Patients

CLEARED

1.  6 sekunders provtid för Glukos, 10 sekunder för Keton   
2.  CV% 2,4–3,6% i intervallet 2,2–31,7 mmol/l   
3.  Erbjuder ett konfi gurerbart handhavande samt en enkel Xpress-version

System för 
patientnära 

analyser

I september deltog IBL:s och Vårdförbundets Interna-
tionella kommitté på International Federation of 
Biomedical Laboratory Science, IFBLS, årliga möte 
som hölls i Lissabon. Representanter från IBL var 
Agneta Colliander, ordförande och Tanja Wijkmark, 
kanslisamordnare.  

Sakfrågorna som diskuterades var bland annat hur 
organisation kan få fler medlemsländer samt IFBLS:s 
externa kommunikation.  En annan viktig fråga som 
organisationen arbetar med är ändringen av den miss- 
visande yrkesbeteckningen för biomedicinska analytiker 
i ISCO (International Standard Classification of 
Occupations).  Arbetet kring detta fortgår och IFBLS 
förbereder ett dokument för att bidra till en korrekt 
beskrivning av yrket (läs mer på sidan 27).

IFBLS kommer även att påbörja ett samarbetsprojekt 
med Världshälsoorganisationen, WHO, under 2016. 
Bland annat ska en arbetsgrupp bildas för att ta fram 
dokumentation som kan verka som riktlinjer för hur 
laboratorier ska hantera prover som kan innehålla 
högpatogena mikroorganismer.

Vidare kommer man att fortsätta arbetet med doku-
mentet med jämförelser av utbildningar i olika länder 
som IFBLS sedan tidigare har sammanställt. Tillsammans 
med WHO ska dokumentet uppdateras med aktuell 
information om utbildningarnas längd och innehåll. 
Även de länder som inte är medlemmar i IFBLS kommer 
att inkluderas. Syftet är att arbetsgivare lätt ska kunna 
jämföra utbildningarnas innehåll och anställa biome-
dicinska analytiker från ett annat land. 

Nästa IFBLS:s möte kommer att hållas i samband 
med världskongressen Kobe, Japan, den 31 augusti –  
4 september 2016. Mer om organisationens arbete 
hittar du även på Facebook och Twitter.

ibl deltog På världSorgaNiSatioNeNS  
ifblS:S årliga möte

IFBLS är biomedicinska analytikers världsorganisation. Organisa-
tionen har 35 medlemsländer och representerar fler än 165 000 bio-
medicinska analytiker runt om i världen.  Som medlem i IBL är man 
automatiskt medlem i IFBLS. Medlemsavgiften till IFBLS baseras 
på det antal medlemmar varje land har i sin nationella organisation. 

Styrelsen består av åtta personer och väljs vid IFBLS:s världskongress som hålls 
vartannat år. Sverige har arrangerat kongressen två gånger (1986 och 2004).
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ar är du om dagarna? På jobbet förstås, svarar 
nog en hel del av oss. Jag skulle vilja föreslå 
ytterligare ett sätt att se på saken, nämligen att du 
är i dina tankar. Låter det lite konstigt? Om du 
har provat mindfulness eller någon annan form 
av meditation, så vet du hur mycket du faktiskt 
kan styra och påverka ditt tänkande – och hur 

mycket ditt tänkande kan påverka dig. Om du tränar på 
att låta tankebanorna gå i en viss riktning, så kommer 
de så småningom lättare att röra sig åt det hållet. 

(Påstår jag, utan att ange någon referens 
för detta.)

I september deltog jag i en work-
shop, läs mer om den på sidan 22, där 
vi övade på att handleda varandra i 
etisk reflektion. Det väckte några 
tankar hos mig.
Vad händer med oss som yrkeskår 
när vi börjar reflektera etiskt 
tillsammans? Hur ställer vi upp 
för varandra när ett etiskt 
dilemma uppstår? Är vi bra på 
att prata med varandra om 

saker som vi tycker känns 
fel eller svårt, eller kan 

vi bli bättre på det?
Det är väldigt 
lätt att låtsas 
att jag inte 
hör, eller att 

jag inte 

förstår dilemmat, och 
därmed lämna över det 
etiska ansvaret till nästa 
led. Kanske en chef, en 
läkare eller en annan 
kollega.

Här kommer ett 
konkret exempel: Du  
hör några kollegor som 
pratar illa om en patient. 
Kanske handlar det inte 
om något speciellt allvarligt, men du tar ändå illa 
vid dig när du hör hur de raljerar över patienten.  
Om du låtsas att du inte har hört, eller sitter tyst och 
inte ger dig in i samtalet – då har du valt att påverka 
situationen på ett sätt. Om du väljer att säga något för 
att påpeka för kollegorna vad de håller på med, då har 
du påverkat situationen på ett annat sätt. Vilket sätt 
som är rätt och fel avgör var och en – den etiska 
reflektionen hjälper oss bara att iaktta och värdera  
det som händer.

 Att öva på etisk reflektion med hjälp av IBL:s och 
Vårdförbundets modell - det gör något med oss. Det 
får våra tankar att gå i lite andra banor än de gör om 
man inte tränar på att reflektera. Om du råkar vara  
en av få som föddes med naturlig talang för reflektion, 
gratulerar jag dig. Vi andra får öva! Även när det gäller 
etisk reflektion ger övning färdighet.

Och jag tror att vi har allt att vinna på att föra in 
medvetenheten om etik i våra tankar, och därmed i 
vardagen på våra arbetsplatser.

etisK refleKtion 
får oss att tänka i andra banor
Av: Kristin lovén
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Kristin lovén, leg. biomedicinsk 
analytiker och styrelseledamot 
i ibl.

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

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

ÖGONAKUTEN

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

Bevisat mer effektiv än 

koksaltlösning vid stänk 

från syror och alkalier

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

Cederroth_EyeWash_202x267.indd   1 2015-04-15   14:51
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höJa uTBiLdNiNgSNivåN i  
SpaNieN, TySkLaNd och Schweiz 
I Spanien, Tyskland och Schweiz 
leder inte biomedicinska analytiker- 
studier till en akademisk examen. 
Det senaste året har European 
Association for Professions in 
Biomedical Science, EPBS, koncen-
trerat sitt arbete på att hjälpa de tre 

medlemsländerna att höja utbild-
ningen för biomedicinska analytiker 
till kandidatnivå. 

Organisationen har bland annat 
haft kontakt med politiker i respek- 
tive land, debatterat i media samt 
arbetat fram en utbildningsrapport 
som kan användas i påverkansarbe-
tet. Där har man beskrivit ur flera 
olika aspekter, som utbildning, 

kompetens, arbetsområden och inte 
minst patientsäkerhet, varför dessa 
länder ska höja biomedicinsk analy- 
tikerutbildningen till kandidatnivå. 

Alla medlemsländer i EPBS 
stöttar arbetsgruppens arbete och är 
överens om att det är nödvändigt att 
fortsätta arbeta med frågan i Spa-
nien, Tyskland och Schweiz.  

europeiSkT  
möte i zagreb

I oktober hölls det årliga EPBS-mötet med deltagare från arton länder  
i Zagreb, Kroatien. I år låg fokus på utbildning, klassificering av  

biomedicinska analytikers kompetens och kunskap på europeisk nivå 
och organisationens kommunikation. I samband med mötet  

organiserade EPBS också en dagskonferens med temat patientnära  
analyser, POCT – The Patient is the Point. 

Av: Jasenka Dobric

feLakTig yrkeSBeSkrivNiNg av 
BioMediciNSka aNaLyTiker 
Inom EU arbetar ESCO (European 
Skills, Competences, qualification and 
Occupations)med att standardisera 
beskrivningar av olika yrken, kunskap 
och kompetenser på flera olika språk. 
Med en sådan beskrivning vill man 
underlätta rekryteringsprocessen för 
arbetsgivarna samt gör det lättare för 
EU-medborgarna att söka jobb i 
andra länder, få sina betyg värderade 
och utbyta CV:n. 

I dag klassas biomedicinska ana- 
lytiker under kategorin – ”Arbete 
som kräver kortare högskoleutbild-
ning eller motsvarande kunskaper”. 
Detta är en felaktig beskrivning av 
biomedicinska analytiker i EPBS:s 
medlemsländer, med undantag för 
Spanien, Tyskland och Schweiz, där 
utbildningen kan jämföras med en 
yrkeshögskoleutbildning i Sverige. 

EPBS medverkar i ESCO-projektet 
för att bidra till en korrekt beskrivning 
av biomedicinsk laboratorievetenskap. 
En bidragande faktor för att biome-
dicinska analytiker ska kunna placeras 
på rätt nivå i klassificeringssystemet 
verkar vara patientkontakt. Därför ska 
rollen som diagnostisk partner samt 
arbete inom patientnära verksamheter 
lyftas. Utgivningen av den första 
publikationen med beskrivningar av 
yrken och kompetenser inom EU är 
planerad i slutet av 2016. 

Även ISCO (International Standard 
Classification of Occupations), som är 
en liknande beskrivning av yrken på 
global nivå, placerar biomedicinska 
analytiker på en lägre kompetensskala 
som inte motsvarar den faktiska utbild- 
ningsnivån och kompetenser hos yrkes- 
gruppen. EPBS samarbetar med världs- 
organisationen för biomedicinska ana- 
lytiker, IFBLS, för att också ISCO-
klassificeringen ska innehålla en korrekt 
beskrivning av biomedicinska 
analytiker.

europeiSk MaSTeruTBiLdNiNg  
i BioMediciNSk LaBoraTorie- 
veTeNSkap
Idén om en europeisk masterutbildning 
föddes redan år 2010 på ett EPBS- 
möte. Man insåg att det i dag saknas 
utbildning för biomedicinska ana- 
lytiker på avancerad nivå som kan möta 
den snabba tekniska och vetenskap-
liga utvecklingen som pågår inom 
laboratoriemedicin. Sedan dess har fyra 
lärosäten från Sverige, Irland, Portugal 
och Österrike arbetat för att inrätta 
ett masterprogram i biomedicinsk 
laboratorievetenskap. 

Fem år senare är programmet 
öppen för anmälan med start hösten 
2016. Studenterna kommer att 
studera vid alla fyra lärosäten och 
kommer att ges möjlighet att bland 
annat fördjupa sig i klinisk patologi, 
transfusionsmedicin, hematologi, 
mikrobiologi och transplantation. 
Också biomedicinska analytiker med 

inriktning klinisk fysiologi är behöriga 
att söka utbildningen. Det tvååriga 
programmet på avancerad nivå 
kommer att ge en så kallad joint 
master degree från fyra europeiska 
lärosäten: Göteborgs universitet, 
University of Applied Sciences-FH 
Campus Wien, Dublin Institute of 
Technology och ESTeSC-Coimbra 
Health School. 

För biomedicinska analytiker som 
inte har tänkt sig att läsa en hel master- 
utbildning är det möjligt att söka 
och läsa programmets enstaka kurser. 

Projektet tilldelades inte EU-finan- 
siering i år men ett nytt försök 
kommer att göras nästa år. 

Läs mer om utbildningen och 
ansökningsprocessen på:  
www.jmd-marble.com

Foto: Samuel Westergren



BeräTTa oM STudeNTforuM i zagreB…  
Studentforumet började med att vi fick delta på 
POCT-konferensen där vi fick höra olika perspektiv 
när det gäller POCT, i Sverige kallat PNA. Dag två 
började själva studentforumet som i år handlade om 
PNA och vad vi får lära oss om detta under våra 
utbildningar ute i Europa. Det var ganska långa men 
givande dagar, och senare under kvällen så möttes alla 
studenter ute på en pub i centrala Zagreb för att äta 
och umgås. Sista dagen höll vi en presentation för 
ledamöterna på EPBS- mötet och kvällen avslutades 
med en rundtur i Zagreb, både till fots och i en 
gammaldags spårvagn, och vi stannade även till på  
”Museum of broken relationships”. 

Studentforum i 

zagreB
Ulrika Engblom Nässeldal, bio-
medicinsk analytikerstudent vid 
Mittuniversitetet i Sundsvall 
fick Internationella kommitténs 
stipendium för att delta på årets 
studentforum i Zagreb, Kroatien. 
Vi bad henne berätta om dagarna 
i Zagreb där studentforum slog 
rekord i antal deltagare – 23  
studenter från 12 länder.

ulrika engblom Nässeldal
biomedicinsk analytikerstudent vid Mittuniversitetet 
deltog på studentforum i zagreb.  

Studentforum arrangeras årligen i samband med 
epBS-mötet. Nästa år kommer epBS-möte och 
studentforum att hållas i aten, den 6-8 oktober. 
du som är student, missa inte att söka resestipendier 
nästa vår.

vad diSkuTerade Ni? 
Vi diskuterade hur mycket vi under vår utbildning 
lär oss om och övar på PNA och hur olika detta ser 
ut i de europeiska länderna som var representerade. 
Vi i de tre nordiska länderna var överlag nöjda med 
vår utbildning och kände att det som vi får lära oss 
om PNA under utbildningen är en bra grund. På 
andra sidan spektrumet hittar vi bl.a. Österrike, de 
övar inte alls på PNA och de flesta övriga länder 
tyckte att de fick alldeles för lite kunskap om PNA 
under deras utbildningar.   

vad Tar du Med dig fråN åreTS STudeNTforuM?
En ökad förståelse för hur utbildningen fungerar  
ute i Europa och att den kan se lite olika ut. Även 
att PNA ser ut att komma bli en allt större del av 
vården i framtiden och att vi som biomedicinska 
analytiker måste försöka vara en del av den utveck-
lingen för att stärka vårt yrke. Sedan har jag fått en 
liten inblick i hur EPBS fungerar, vilket jag tycker  
är intressant.   

varför Ska MaN åka på STudeNTforuM?
Det är roligt att få träffa andra studenter, prata om 
utbildingar och knyta nya kontakter. Under det här 
studentforumet så hade vi möjlighet att vara med 
under konferensen som också handlade om PNA 
vilket var givande då det visade på flera aspekter  
jag inte hade tänkt på innan. 

iNTerNaTioNeLLa koMMiTTéN arBeTar Med profeSSioNS-
frågor uTaNför SverigeS gräNSer 

IBL och Vårdförbundet bildar till- 
sammans Internationella kommittén 
som representerar Sveriges biomedi-
cinska analytiker i internationella 
sammanhang. Kommittén arbetar 
med att stärka och utveckla yrket 
samt påverka dess utveckling på 
nordisk, europeisk och internationell 
nivå. Detta gör man genom att 
samarbeta och utbyta kunskap och 
erfarenheter med organisationer i 
andra länder och genom att delta på 
möten där besluten fattas.

Harmonisering av utbildningar 
och fri rörlighet på arbetsmarknaden 
är i dag viktiga frågor som drivs på 
europeisk nivå. 

Svensk delegation på ePbS-mötet i Zagreb.

epBS orgaNiSerar BioMediciNSka aNaLyTiker i europa
EPBS, European Association 
for Professions in Biomedical 
Science, är den europeiska 
organisationen för biomedi-
cinska analytiker där med-
lemmarna är de nationella 
yrkesorganisationerna och/
eller fackförbund. I Sverige  
är det Vårdförbundet som 
innehar medlemskapet i 
EPBS. För närvarande har 
EPBS 21 medlemsländer. 

Läs mer om EPBS på 
www.epbs.net/

General Governing body under det 
årliga mötet med representanter från 
18 länder som i år hölls i Zagreb, 
Kroatien. Nästa år kommer ePbS-
mötet att hållas den 6-8 oktober i 
Aten, Grekland. 

ePbS-arbete leds av Management body som väljs av General Governing body. Sedan 2012 är  
Anne berndt, förbundsombudsman på Vårdförbundet, styrelseledamot i ePbS:s Management body. 
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Molek Diffsmear DS14 
 

Snygga diffutstryk snabbt och enkelt 
 

För mikroskop och bildanalyssystem 

Med vår nya diffutstrykare får du  
perfekta utstryk på några sekunder. 

Tel: 08-94 33 20   Hemsida: www.molek.se   E-post: info@molek.se  

Molek AB 

praKtisK grundKurs i blodmorfologi
Vi kommer att varva teori med praktik under den tre dagar långa  
hematologikursen. Under kursens praktiska del övar vi tillsammans att 
cellklassificera morfologiska fynd från olika blodsjukdomar genom att 
titta på cellerna via dataskärmar som visar livebilder från ett mikroskop. 
Utgångspunkten är normal hematopoes och vi följer vad som händer 
med cellerna vid olika blodsjukdomar. Kursen examineras med en 
hemtentamen efter avslutad kurs.

fördjupningsKurs  
i tarmparasiter
Kursen riktar sig till personer med 
erfarenhet av parasitologisk  
diagnostik. Den syftar till att ge  
en ökad teoretisk kunskap både  
om parasiterna och om den 
kliniska bilden samt om sjukdoms-
bördan i olika delar av världen. 
Kursen ger också fördjupad 
kunskap om de metoder som finns 
för detektion och mikroskopi av 
ovanliga agens. Vi diskuterar även  
hur diagnostiken kan förbättras 
och vad vi ska detektera samt hur.

KuRSLeDARe  
Jessica ögren & Samir Kawash
DATuM 16-17 mars 2016
PLATS Göteborg
ANTAL DeLTAGARe Max 20 deltagare 
SISTA ANMäLNINGSDAG 23 februari 
2016 
PRIS 7 000 kr. Medlem i IBL 6 300 kr.

Kvalitetsdag
IBL: s Kvalitetsdag är tillbaka till våren. Mer information och program 
kommer inom kort. 

DATuM 21 april 2016   PLATS Stockholm

preanalys - provtagning och Kvalitet
Kursen syfte är att ge kursdeltagarna verktyg att förbättra kvalitén på  
de preanalytiska faktorer som kan påverka provsvaret från det att beslut 
om provtagning tas till att analysen av provet påbörjas. Utbildningen 
innehåller både venös och kapillär provtagning på både barn och vuxna 
patienter. 

patientnära analyser – Kvalitet och patientsäKerhet
Kursen kommer att, på övergripande nivå, handla om faktorer som är viktiga 
att tänka på inför beslutet att börja använda PNA-analysinstrument på sin 
enhet samt de kvalitetsfaktorer som påverkar den preanalytiska- och den 
postanalytiska fasen. Du kan välja att delta på en eller båda kursdagarna. 

KuRSLeDARe Hanne Wernader och Helena E Johansson
DATuM Maj 2016, mer information kommer inom kort.  

PRAKTISK CeLLKLASSIFICeRING  
OCH KuRSLeDARe
Karin Ohlander, leg. biomedicinsk  
analytiker, Klinisk kemi , Falu lasarett
Christina Andersson, leg. bio- 
medicinsk analytiker, Klinisk kemi,  
Falu lasarett

FÖReLäSARe
Mattias Aldrimer, överläkare  
inom Klinisk kemi, Falu lasarett
Christina Wallman, överläkare,  
Medicinkliniken, Falu lasarett

DATuM 8-10 mars
PLATS Scandic Lugnet, Falun 
ANTAL DeLTAGARe Max 16 deltagare
SISTA ANMäLNINGSDAG 3 februari 2016
PRIS 9 500kr. Medlem i IBL 8 800 kr.

Kursen inleddes med en SWOT-analys av handled-
ningen på den egna enheten. Bland styrkor listade vi 
bland annat många kompetenta handledare och stor 
bredd i arbetsuppgifter inom de olika disciplinerna. 
Svagheterna var bristen på tid samt verktyg för bra 
handledning. Möjligheterna var bland annat att vi kan 
utbilda framtidens biomedicinska analytiker och få 
kompetensförsörjning och hindren blev återigen tids- 
bristen, stressen och det dåliga stödet från ledningen.

Detta blev ett bra diskussionsunderlag för det 
fortsatta upplägget för kursen. Vi gick igenom ramar, 
resurser och aktörer för VFU. Lärandemålen från 
olika lärosäten diskuterades och vi försökte hitta 
likheter och skillnader utöver de som finns i högskole- 
förordningen. Dagen avslutades med olika kunskaps-
former och lärstilar.

Andra dagen fortsatte vi med diskussionen om hur 
viktig reflektionen under VFU:n är för det livslånga 
lärandet, hur man använder vår yrkesetiska kod samt 
hur interprofessionellt lärande kan stärka yrkesiden-
titeten.

Kursen varvades med föreläsningar med utrymme 
för diskussion i både helgrupp och i mindre grupper.

I samband med kursen diskuterades behovet av ett 
nätverk för handledare, ett önskemål som kom under 
Diagnostikforum 2013. IBL har numera detta nätverk 
under sin verksamhet och alla handledare i Sverige  
är självklart välkomna att ingå i nätverket. Mer 
information om aktiviteter kommer inom kort och  
vi hoppas på en första officiella nätverksträff under 
Diagnostikforum 2016 som äger rum i Örebro,  
27-29 september.

föreläsningar varvades med disKussioner

ibl:s Kurser 2016

Kursdeltagarna under kursen i Handledning av biomedicinska analytikerstudenter under verksamhetsförlagd utbildning.

Under två dagar höll Maria Kvarnström, leg. 
biomedicinsk analytiker och pedagogisk utvecklare, 
Karolinska Institutet, på uppdrag av IBL, en kurs 
i handledning av biomedicinska analytiker- 
studenter under verksamhetsförlagd utbildning.
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nn-Margret började 1934, 18 år gammal som 
preparatriselev hos Dr. Fredrik Wahlgren på 
patologiska laboratorier på Sankt Görans och 
Maria sjukhus för att preparera prover för under-
sökning i mikroskop. Hon har berättat att 
arbetet fick utföras på en hörna av ett skrivbord 

och att man förväntades att städa och passa upp på 
läkarna. Det krävdes kunskap och hantverksskicklighet 
för att framställa preparat som skulle ligga till grund 
för rätt diagnos. Allteftersom tekniken och läkekonsten 
utvecklades krävdes mer avancerade metoder. 

1942 bildades Svenska Preparatrisföreningen för de 
som arbetade med morfologiskt arbete, på forsknings-
institutioner och sjukhuslaboratorier, för att förbättra 
arbetsvillkor såsom löner, arbetsmiljö och inte minst 
utbildning för gruppen. Ann-Margret valdes till ord- 
förande i föreningen 1954 efter att hon återkommit 
från Umeå dit hon flyttade med familjen, man och två 
barn 1948. Innan dess hade hon arbetat på det nybyggda 
Södersjukhuset från 1944. 

Ann-Margret var ordförande i föreningen fram till 
sammanslagningen med Svenska Laboratris- föreningen 
1961. Från 1964 hette de sammanslagna föreningarna 
Svenska Laboratorieassistentföreningen (SLF) och yrket 
fick 1964 den gemensamma titeln laboratorieassistent. 
En titel som 1995 ändrades till biomedicinsk analytiker.

Utbildning var en viktig fråga för Ann-Margret som 
under sitt långa yrkesliv var delaktig i utvecklandet av 
utbildningen och yrket. Då utbildningen blev en hög- 
skoleutbildning 1977 fortsatte Ann-Margret långt in 
på 1980-talet att vara aktiv i utbildningsdiskussionerna. 
I dag är biomedicinska analytikerutbildningen en treårig 
högskoleutbildning inom det statliga utbildningssystemet. 

Ann-Margret utbildade sig till lärare och anställdes av 
Karolinska Institutet, där hon i samarbete med Laborant- 
skolan utbildade blivande laboratorieassistenter för morfo- 
logiskt arbete på forsknings- och sjukhuslaboratorier. 
Samtidigt arbetade hon inom SLF med att anordna 
vidareutbildningskurser för verksamma laboratorie- 
assistenter. I slutet av 70-talet var hon även med om att 

bilda riksföreningar för de olika laboratoriespecialiteterna.
Efter pensioneringen 1982 fortsatte Ann-Margret att 

vara aktiv i SLF som kursledare och kassaförvaltare. 
Inför den 17:e IAMLT kongressen i Stockholm 1986 
var Ann-Margret ordförande i den vetenskapliga 
programkommittén för planering av kongressen. 
Under kongressen anordnade Ann-Margret en fest  
ute på Björnö för de internationella delegaterna. 

Gästfriheten var alltid stor i huset, som maken Åke 
byggt på det vackra Björnö. Avgående elever, som hon 
utbildade under sin lärarperiod, inbjöds varje år till 
Björnö för middag och olika aktiviteter i den vackra 
naturen.

När Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap 
(IBL) bildades 1995 var Ann-Margret med på mötet. 
1995 utsågs Ann-Margret till hedersledamot i IBL.

Ann-Margret, som inte fick gå gymnasiet för sin 
pappa, skaffade sig bildning och språkkunskaper genom 
egna studier och korta kurser.  Hon behärskade såväl 
engelska, som tyska och franska och hennes kontaktnät 
sträckte sig ut i världen. Ann-Margret var mycket 
omtänksam och generös.  Det vittnar den stora mängd 
brev och gåvor som hon lämnar efter sig hos alla i 
kontaktnätet. Så länge hon orkade var hon en också 
uppskattad gäst vid IBL:s årsmöten, födelsedagsfiranden 
och andra bemärkelsedagar. De sista åren har dock 
vännerna fått komma till huset på Björnö.

Ann-Margret med sin 97-åriga livserfarenhet lever 
kvar som en stor förebild i sin gärning och livshållning. 
Vi som har haft förmånen att arbeta med Ann-Margret 
på olika nivåer inom yrket, utbildningen och i fören-
ingslivet har fått ta del av all hennes kunskap. Vi minns 
Ann-Margret med glädje, tacksamhet och värme.

Närmast anhöriga är dottern Lene Treugut med 
familj och framlidna dottern Margareta Paulsons 
familj, sju barnbarn, elva barnbarnsbarn och nu två 
barnbarnsbarnbarn.  

Bodil Persson f.d. ordförande IBL
Barbro Skyldberg vän och f.d. kollega

aNN-MargreT gröNBerg, född BergMaN BergSchöLd,  
BJörNö i haNiNge koMMuN har avLidiT i eN åLder av 97 år. 

ett stort grattis till utmärKelsen, hur 
Känns det? 

– Det är ganska kul och hedrande. 
Men jag måste tillägga att alla mina 
kollegor på laboratoriet gör ett 
fantastiskt jobb och borde också 
hedras.

Katharina Lundborg är leg. biome-
dicinsk analytiker på Laboratoriemedicin, 
Sunderby sjukhus med mångårig erfaren-
het av laboratoriearbete. Hon är ansvarig för 
hematologi- och koagulationsanalyser samt för 
HbA1c. 

Hon prisas för att hon, på ett föredömligt 
och professionellt sätt, delar med sig av sina 

kunskaper både till sina kollegor och  
studenter och lägger stor vikt på 
korrekta provsvar till patienterna. 

Katharina Lundborg är noga med 
att ha ett professionellt förhållnings-
sätt i alla möten med patienter men 

också med annan personal. 
I motiveringen skriver en kollega: 

”Denna kvinna är min förebild i hur jag vill 
bli i min yrkesroll när jag ”blir stor”.  

Och detta kanske är en av de finaste komplimangerna 
man kan få. 

Katharina lundborg
är årets biomedicinsKa analytiKer 2014

a

Vi kan din kompetens 
och arbetsmarknad

www.naturvetarna.se

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

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

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

LYFTE R 
NATU RVETAR E

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

Kurser, möten och Konferenser 2015/2016

nu är det dags att nominera årets  
biomedicinsKa analytiKer 

och årets  
studenthandledare 2015

Läs mer om nomineringskriterier  
samt hur du går tillväga på www.ibl-inst.se 

 

1 - 2 december
IBL-kurs
Grundkurs tarmparasiter
Jönköping

3 - 4 december
IBL-kurs
Grundkurs blodparasiter
Jönköping

2016
8 - 10 mars
IBL-kurs
Praktisk grundkurs i  
blodmorfologi
Falun

16 - 17 mars 
IBL-kurs
Fördjupningskurs i  
tarmparasiter
Göteborg

21 april
IBL-kurs
Kvalitetsdag
Stockholm

21 april
IBL: s årsmöte 
Stockholm

maj
IBL-kurs
Preanalys - provtagning  
och kvalitet
Stockholm

IBL-kurs
Patientnära analyser – kvalitet 
och patientsäkerhet
Stockholm

31 augusti - 4 september
IFBLS:s världskongress
Kobe, Japan

27 - 29 september
Diagnostikforum
Örebro

6 - 8 oKtober
EPBS-möte
Aten, Grekland
 

god jul & gott nytt 
år önsKar vi på ibl

i NäSta Nummer av 

tema: utbildning & karriär   
Kommer: 1 februari 

Ninolab presenterar 
Ninolab presenterar 
stolt – Ninolaf
Ninolaf säkerhetsbänkar och 
dragskåp för isotophantering 
är konstruerade och byggda i 
Sverige för Skandinaviska behov 
och konfigureras helt efter det 
unika behovet hos den enskilde 
beställaren.
Ninolaf säkerhetsbänkar och 
dragskåp för isotophantering 
kan förses med strålskydd i rygg, 
sidor och botten upp till 50 mm 
blyekvivalent, och har lätt skjut-
bart strålskydd i fronten med stort 
blyglasfönster för bästa tänkbara 
sikt in i bänken.

Ninolaf säkerhetsbänkar och drag-
skåp för isotophantering kan 
levereras med integrerad doskal-
ibrator med skärm i ryggen på 
bänken och integrerad avfallscon-
tainer.

Ninolaf säkerhetsbänkar för isotop-
hantering kan levereras med inte-
grerad förvaring och hiss för dubbla
Tc-generatorer med 50 mm bly-
ekvivalent strålskydd och inbyggd 
kamera för ergonomisk avläsning 
vid eluering av exakta mängder.

Vi har ramavtal med VG-Region 
och har under 2015 bland annat 
levererat ett 20-tal unikt konfigu-
rerade säkerhetsbänkar och drag-
skåp för isotophantering till 
Sahlgrenskas nya Bild- och inter-
ventionscentrum. 
Under 2016 kommer vi till Nya 
Karolinska Sjukhuset att leverera 
ett 40-tal dragskåp och säkerhets-
bänkar varav ett 10-tal är unikt 
konfigurerade enheter för isotop-
hantering.

08-590 962 00    www.ninolab.se
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POSTTIDNING
Retur till:
Laboratoriet
Box 4065
141 04 HUDDINGE

B

Diagentec AB 

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

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

Provsvar på en timme —undvik 

flera dagars väntetid  

Ta livsviktiga beslut direkt 

Skydda patienter och personal 

Begränsa utbrott och smitta 

VRE? 

MRSA? Norovirus? 

ESBL? 

GeneXpert 

tester: 

 MRSA 
 ESBL 
 C. difficile 
 Influensa 
 VRE 
 Norovirus 
 Tuberkulos 
 Och många 

fler 
 

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

Diagentec AB
BOX 2020  I 194 02 Upplands Väsby
Telefon:08-590 348 00  I  Faxnr: 08-590 348 05 
Email:post@diagen.se  I  Web:www.diagen.se

  Har du byggt ditt försvar?

  DET SUNDA VINTERPAKETET

  

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

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

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

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

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


